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P R E V AC l O

No inundo das ideas ha poucos espectáculos tão

bellos como o de uma polemica sincera. A lucta de duas

intelligencias, que se desembaraçam nobremente das

influencias perturbadoras das paixões, e, estimuladas

pelo amor desinteressado da sciencia, multiplicam os

argumentos, aprofundam a erudição, aguçam a perspi-

cácia da analyse, representa um esforço digno do ho-

mem, coroado dos mais certos e sólidos resultados.

Das discussões elevadas beneficia sempre a verdade.

O prazer de um espectáculo assim, de par com
as vantagens de um progresso real no esclarecimento

de grandes questões, foi o que, por um momento es-

peramos ao vermos, com o sub-titulo: "Replica ao li-

vro 'A Igreja, a Reforma e a Civilização' do Rev.

Leonel Franca S. J." a obra do Snr. Ernesto
Luiz de Oliveira sobre "Roma, a Igreja e o Anti-

cristo". Depois do meu modesto trabalho sobre os pon-

tos fundamentaes que separam catholicos e protestan-

tes, um estudo alentado de critica a estender-se por

mais de 370 paginas in 8.° promettia cerrar mais de
perto o debate, eliminar de vez as argumentações pro-

vadamente inoperantes e firmar para sempre algumas
conclusões definitivas

.

Foi uma illusão. A realidade mentiu ás esperan-

ças. O livro do Snr. Ernesto não adeanta um ponto
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á controvérsia; repisa apenas, em mau português, ve-

lhos logares communs mil vezes refutados no próprio

estudo a que o autor pretendia replicar.

Antes de tudo, notamos que a defesa d"O Proble-

ma religioso ha America Latina" de Eduardo Carlos
Pereira, que dera occasião ao meu livro, foi posta á

margem . Havíamos demonstrado como o fallecido

pastor presbyteriano no seu assalto contra a Igre-

ja, falseara citações, mutilára textos, inventara esta-

tísticas, multiplicara affirmações contradictorias etc,

etc . Com a excepção de uma só tentativa — e veremos

mais tarde quão desastrada — o novo advogado do

protestantismo desamparou, de todo em todo, o seu cor-

religionário . Mais. O prefaciador do trabalho recen-

te, o Snr. E. W. Kerr confessa-nos que o livro de

Eduardo Pereira se "resente de uns poucos saltos vio-

lentos na urdidura e sequencia da matéria ... a do-

cumentação escassa além de protestante quasi toda, e

sem pormenores quanto ás fontes; finalmente, a ma-
nifesta vontade de chegar ao fim, isto é, a pressa lati-

na" p. 7. Archivemos a confissão. O livro do profes-

sor paulista que, a seu tempo, se havia inculcado como
o melhor trabalho do protestantismo brasileiro, é hoje

declaradamente julgado insuf ficiente, obra de fanca-

ria, feita ás pressas, atabalhoada, sem contacto com ás

fontes, unilateral, incoherente. E' bom que o digam
agora; melhor fora se o houvessem dicto antes. Hae'ç,

clim meminisse juvabit

.

E o novo livro? Valerá mais que o outro? Infe-

lizmente, nem tanto. Salvo no volume da mole, Ernes-
to Luiz de Oliveira fica abaixo de Eduardo Carlos
Pereira.

A primeira impressão que para logo fere o leitor,

ao chegar cançadamente á ultima pagina, é a de uma
desordem geral, de uma ausência completa de plano e
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de unidade na architectura do livro. Os capítulos vão-

se succedendo, sem nexo, com "saltos violentos na ur-

didura e sequencia da matéria." Lá, por meia altura

da obra, de improviso, abre-se um estudo com o titulo

"horas eucarísticas", e sobre a missa, a transubstancia-

ção, a eucharistia na historia, seguem-se quase 70 in-

findáveis paginas, decalcadas sobre um artigo de la

Grande Encyclopédie française. Quem tal crêra? To-

mar como guia de um estudo sobre a Eucharistia, no

anno de 1930, um artigo da 'ande Encyclopédie, é ar-

rojo scientifico singular ! Mas a que propósito esta di-

gressão que representa quase 1/5 do livro? E' a res-

posta a pequeno artigo publicado num semanário reli-

gioso de Campinas Evidentemente este "ensaio critico

e histórico" poderá ser o que quiserem, mas está í a

de logar : non erat his locus

.

A esta digressão já chegára o leitor, fatigado por

outra, pouco menos extensa. Mais de 50 paginas em-

prega o Snr. Ernesto Euiz de OeivEira, para de-

monstrar com Daniee, Newton, S. Paueo e o Apo-
calypse na mão, que a Igreja de Roma é, nem mais nem
menos, do que a Babylonia, a grande Prostituta do Apo-
calypse e o Papa em pessoa, o Antichristo dos prophe-

tas. Prova evidente aos seus olhos é que o Summo
Pontífice em Roma é "adorado", (p. 146) (1) que a

(1) Apenas eleito o Summo Pontífice, os cardeaes, reunidos em
conclave, lhe prestam repetidas vezes a homenagem de sua venera-
ção e obediência. A estes actos o ceremonial pontifício designa com
o termo "adoração", que, não só na linguagem clássica, mas ainda no
uso bíblico e ecclesiastico tem frequentemente o significado de tributo

de veneração, respeito, acatamento. Abraham "adora" os filhos de
Heth (Gen. XXIII, 7); Jacob "adora" Esau (Gen. XXXIII, 3);
Movsés "adora" o seu sogro Jethro (Êxodo XVIII, 7); David "ado-
ra'] Jonatas, (I Sam. XX, 41), e Saul (I Sam. XXIV, 9) e em in-

finitos outros logares. Assim, como Abraham, Moysés, David, "ado-
ram" os cardeaes o Papa recem-eleito. Que faz o Sr. Ernesto? Dá ao
termo "adoração" a significação estricta de "culto latreutico", e

aceusa os cardeaes (não sei que idea faz elle do sacro collegio) de
idolatria e o Papa de usurpar as honras da Divindade. Evidente-

mente, é o anti-Christo. — Ignorância ou má fé?
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Lei canónica denomina o Papa: "Senhor Deus Papa".

(!!) p. 148; que os "característicos da grande Apos-

tasia dos últimos tempos são claramente vistos no fron-

tespicio da Igreja de Roma: a prohibição do casamen-

to e a do uso de carnes" (p. 150) . Todas estas admi-

ráveis descobertas, o illustre professor as vae enuncian-

do com uma seriedade aruspicina, sem suspeitar sequer

o ridículo a que se expõe aos olhos de qualquer leitor,

não digo altamente instruído, mas simplesmente sen-

sato .

As acrobacias hermenêuticas com que o engenhei-

ro-exegeta tenta identificar o Papa com a Anti-Christo

do Apocalypse dariam, se nos sobrasse espaço, para dis-

trair amenamente os leitores por algumas horas. Um
exemplo só. Numa visão do Apocalypse apparece a

grande Besta com dez cornos que representavam dez

reis, ele. Commenta o Snr. ErnêsTo: "Em outros

lermos: esses dez reis reinarão contemporaneamente

com o Anticristo. E' interessante notar-se que não só

se dividiu o império Romano do Occidente em dez rei-

nos, quando foi da invasão dos Bárbaros [quando ain-

da não havia começado o reinado fatídico. Cfr. p.

141], como ainda, dentro do mesmíssimo território

existem agora, as seguintes nações: 1." Inglaterra; 2.
a

França; 3." Bélgica; 4." Portugal; 5.
a Espanha; 6."

Suissa; 7.
a

Itália; [a 8." i. e. a Autria foi esquecida

por lapso typographico] 9." Hungria; 10.
a
Iugo-Slavia.

Eis ahi os dez reis reinando contemporaneamente com
o Papa Rei de Roma", ps. 161-2. Todo absorvido

pelas difficuldades do labor exegetico o professor es-

queceu a geographia. E a Rumenia? E a Allemanha?

e a Grécia? e a Turquia? e a Tcheco-Slovaquia? e VS.

Marinho? e Andorra? Onde estão os dez reinos? E
quantos eram quando os Habssburgo sob a sua corôa

reuniam tantas nações hoje independentes? E quantos

eram quando a Itália, a Allemanha e Espanha se acha-
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vam divididas entre tantos pequenos soberanos inde-

pendentes? Quantas infantilidades ridiculas!

Uma vez embrenhado nas prophecias eschatologi-

cas, o critico do Paraná não resistiu á tentação de va-

ticinar o fim do Papado. "Se o reinado do Anticristo

tem de durar 1260 anos e se só no ano de 774 apre-

sentou-se elle com as insígnias do seu poder temporal

e espiritual, temos que no ano 2034 da nossa era terá

fim esse fatídico reinado" (p. 141) — Já havíamos

indicado no nosso livro (p. 188) esse fraco que Lu-
tero transmittiu nos seus descendentes. "On sait

qu'une maladie du protestantisme aussi ancienne que

lui, fut la manie de prédire la chute de la puissance pon-

tificale. Les erreurs, les bévues les plus enormes, le ri-

dicule le plus solennel, rien n'a pu le corriger
;
toujours

il est venu à la charge" De Maistre Du Pape, Paris-

Lyon 1819, p. 669. Para Carlos Pereira o pontifi-

cado de Pio IX assignalava a data fatal "da suprema
decadência." O Snr. Ernesto d'Ouveira teve tam-

bém o animo de affrontar "le ridicule le plus solennel,"

mas foi prudente, recuou "a data fatal" para um futu-

ro discretamente distante . Só os netos da geração pre-

sente poderão ter o consolo de saudá-lo propheta.

Nestas perspectivas apocalypticas que lhe turvam
a serenidade da visão, o professor da Escola Polytech-

nica de Curityba vê, de Roma, se espalharem pelo mun-
do "duas sortes de clérigos, os seculares, como nuvens
de gafanhotos e os regulares, como exércitos de caval-

laria... seres infernaes com suas doutrinas veneno-
sas (que) podem damnificar apenas a quem as adopte
e pratique." p. 164.

Estes "seres infernaes" "organizaram um syste-

ma de moral destinado a tornar fácil o perdão dos pe-

cados sem contrição nem arrependimento, de tal modo
que o que não se excusa pelo fim que justifica os meios,
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escapa pela compensação oculta," etc, etc. (p. 164).

As provas vae pedi-las o nosso erudito autor á casuís-

tica. Pascal ou Paul Bert resurgem inesperados.

Dir-se-ia que as "Provinciaes" sairam hontem do pre-

lo, que sobre ellas a critica até hoje não pronunciou

nenhuma sentença definitiva, que sobre as suas ci-

tações truncadas, falseadas, malsinadas nada até hoje

existe de provado. O Snr. Ernesto vive ainda na

beatifica ignorância de todo este trabalho de erudição,

de analyse, de historia séria. Alguns casinhos de mo-
ral bem escabrosos e bem adulterados poderiam arri-

piar os cabellos de seus leitores e provocar-lhes a mais

justificada indignação contra moralistas tão degene-

rados? Isto lhe basta. São mutilados os textos? E' in-

teiramente desfigurado o sentido? que importa? O fim

é bom; os meios estão justificados. (1)

(1) Não entra no nosso plano examinar estes casos. Citaremos
apenas, por amostra, o primeiro. Trata-se de investigar até que pon-
to o dever obriga a consciência a dizer a verdade. Gury, afim de con-
cretizar a doutrina, pergunta se uma mulher, que teve a infelicidade

de cair em adultério, é obrigada a confessá-lo ao marido se a inter-

rogar sobre o ponto. E responde, com a quase totalidade dos mo-
ralistas, que não, como não é obrigado o réu a confessar o crime ao
juiz. Deste caso, quem tal crera? infere o Sr. Ernesto que "a Igreja

de Roma saneciona o adultério" p. 165. Já não me admira a perspi-

cácia intellectual de quem encontra a doutrina sobre o adultério num
caso que trata dos limites da sinceridade. Maravilha-me a coragem

moral de quem não trepida em assacar á Igreja catholica a mais

grave das aceusações sobre a inconsistência de taes fundamentos. Que-

ria o Sr. Ernesto saber sinceramente o que ensina o P. Gury sobre a

fidelidade conjugal? Era abrir a sua "Teologia moral", no capitulo

em que trata ex-professo da questão. Ahi veria, sob o titulo geral de

"Peccados de luxuria" que o "adultério, além de ser peccado contra

a castidade, inclue também uma violação da justiça, como o eviden-

cia não só a razão mas vários trechos da Sagrada Escriptura". Comp.

Theol. Moralis", Romae, 1887, t. I, p. 413-414. Eis o que, sobre o as-

sumpto, doutrina o P. Gury. Mas era necessário incommodar um gran-

de moralista para saber o que ensina a Igreja, em matéria tão ele-

mentar? Porque não abriu o illustre professor um dos catecismos que

andam pelas mãos dos nossos meninos? Ahi veria entre "as prinçipaes

obrigações dos que se unem pelos laços do matrimonio christão" a de

"guardarem um ao outro inviolável a fidelidade conjugal". E se lhe

parecia ainda excessivo este trabalho de documentação para fundar

requisitório tão momentoso, era sair á rua e interrogar á queima-

roupa o primeiro catholico que lhe cruzasse os passos: A Igreja
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A esta primeira impressão de um livro mal archi-

tectado, sem unidade nem coherencia, indigesto e desor-

denado, se vêm ajuntar outras observações que lhe ti-

ram todo o credito e valor scientifico.

A primeira e mais elementar exigência de qual-

quer trabalho dessa natureza é a exactidão e rigor das

citações. Em se tratando então de obra polemica esta

é condição absolutamente indispensável, é a primeira

regra de um fair play, da attitude leal dos que se ba-

tem pela verdade. No meu modesto trabalho que deu

origem ao debate timbrei de severidade neste ponto;

de todos os trechos adduzidos indiquei minuciosamen-
te a proveniência; onde — raras vezes — não me foi

possivel ir á fonte primeira, indiquei com lisura o autor

de segunda mão que me subministrara a cita. Qual-

quer leitor, adversário ou não, achava-se assim habili-

catholica sancciona o adultério?" O professor, estou certo, teria uma
resposta verdadeira. Mas o cathedratico da Escola de Curitiba teve por
desnecessárias estas informações e, com processos análogos ao que
acabamos de ver, affirma desassombradamente que a Igreja romana
não só legitima o adultério mas ainda "patrocina a corrupção das se-

nhoras honestas e das moças honestas", "sanciona a pratica de todos
os pecados, inclusive o da mentira e da blasfémia", "sanciona o rou-
bo" etc. etc. — Logo no limiar desse estudo affirma o Sr. Ernesto que
no "intuito de adquirir influencia politica, os romanistas organisa-
ram um sistema de moral destinado a tornar fácil o perdão dos pec-
cados sem contrição nem arrependimento..." p. 164. Ou o Sr. profes-

sor está gracejando ou abusa indignamente da ingenuidade dos seu9
leitores. Esta doutrina de perdão sem arrependimento é especifica-

mente luterana e explicitamente condemnada pela Igreja Catholica
(Concilio de Trento sess. XIV, can 4) . Ao escrupuloso apologista

do protestantismo esqueceu citar o texto official em que os catholicos

ensinam a doutrina que lhes assaca. Não o tratarei da mesma forma.
As palavras de Lutero aqui ficam exaradas textualmente: "Se um sa-

cerdote Vos deu a absolvição e credes firmemente que estaes absol-

vidos, estaes na realidade... seja qual for a vossa contrição... E serão

condemnados os que se não quizerem crer verdadeiramente absolvi-

dos, antes de estarem certos de ter contrição". Werke, Ed. Weimar,
t. I, p. 323 — E neste estilo e com estes fundamentos continua o

terrível requisitório. Que muito depois que elle mimosee o clero ca-

tholico, secular e regular, com as amabilidades de "seres infernaes",

a envenenarem o mundo com as suas doutrinas? Só folgaria eu de

saber como é que na moral puritana se qualificam certos processos

de polemica.
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tado a confrontar immediatàmente as minhas affirma-

çõcs e averiguar, por si, o valor das fontes e a fidelida-

de na sua interpretação.

Ao meu adversário não pareceu bem correspon-

der-me com igual gentileza. São sem conta os casos

em que citações capitães para a argumentação e so-

bre cuja authenticidade pode nascer no animo do leitor

a mais legitima suspeita, se apresentam, sem a menor
referencia ás fontes onde foram bebidas. E' a omis-

são de um dever grave.

Omissão que se torna tanto mais lamentável quan-

to, em outras occasiões, o Snr . Ernesto revela o mais

completo e total desconhecimento dos autores que al-

lega. A p. 257, por exemplo, é citado um trecho de

S. Thomaz com estas indicações: Summa, 3: O, 11, C.
Não ha tomista capaz de deslindar este logogryphoj

Visivelmente, as obras do grande escolástico, não as

conhece o polytechnico curitybano sequer pela lomba-

da. (A p. 242 repetem-se as mesmas algaravias, mas
desta vez ficam por conta do seu prefaciador E. W
Kerr) . Sobre a Eucharistia allega-se na p. 227 como
de S. Eusébio, um trecho, com a indicação Bcc .

Theol., III, 1. Ora, Eusébio, santo, a patrologia co-

nhece um bispo de Vercelli, no sec. IV, do qual, porém,

não nos restam senão tres epistolas. EusEbios, que não

são canonizados, apontam-se pelo menos 6, que se dis-

tinguem pelo nome da cidade em que nasceram ou de

que foram bispos : de Alexandria, de Cesárea, de Do-
rylea, de Emeso, de Nicomedia, de Thessalonica . Mui-
to provavelmente o Srn. Ernesto queria citar o Dc
ecclesiastica thcologia de Eusébio de Cesárea, que não

é santo, mas a falta de pratica lhe baralhou as noções

mais elementares de patrística. Na pag. 173 leem-se

estas palavras "sob a autoridade de Lugonis, Bon,

Spor," etc. Já o leitor terá advertido que esse Eugo-
ms, irreconhecível á primeira vista, c um genitivo la-
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tino do celebre jurista De Lugo, cujo nome soou tão

novo aos ouvidos do nosso professor que o transcreveu

tal qual para o português, como quem falasse nas Ca-

tilinarias de Ciceronis.

E o mal é ainda mais grave. O apologista do pro-

testantismo não só appela para autores que nunca viu,

mas atreve-se a criticar despachadamente doutrinas

que não se deu ao trabalho de estudar sequer pela su-

perfície. E' doloroso dizê-lo, mas a verdade impõe-se.

Não ha talvez um dogma ou um ensinamento catholico

que o Snr . Ernesto exponha com fidelidade objectiva.

O que nós cremos sobre o primado e a infalibilidade do

papa, sobre a tradição, os sacramentos, as indulgên-

cias, a justificação — tudo, passando pela entrosagem

de sua exposição, sae completamente desfigurado.

Não é penoso ver assim um critico dispensar-se da obri-

gação obvia de informar-se exactamente do que preten-

de julgar e condemnar? Escrever um livro nestas con-

dições representa, sem contestação, uma notável eco-

nomia de trabalho intellectual, mas, com esta vantagem,

acarreta o pequeno inconveniente da perfeita nullida-

de dos resultados. O Snr. Ernesto, com o seu desca-

so pelas exigências positivas da methodologia scienti-

fica, deixou-se levar para o reino das chimeras ; inven-

tou, modificou, deformou a seu talante as theorias que
critica, esgrimiu bravamente contra estes fantasmas
creados pela sua imaginação apaixonada, e... ven-

ceu-os heroicamente . ( 1 ) . Mas a doutrina catholica,

(1) Um exemplo entre muitos, e este de mais responsabilidade
porque feito sobre uma doutrina cuja exposição se achava sob os olhos
do autor. Tratando da conciliação da liberdade com a graça, disséra-

mos que a Igreja catholica reconhecia no homem o livre arbítrio di-

minuído mas não destruído pelo peccado original. Assim "o homem
é ainda senhor de seus actos, e, pela liberdade, o artifice dos seus

destinos. A graça eleva, fortifica, sobre-naturalisa a vontade, mas no
segredo insondável de sua acção nas almas, respeita-lhe sempre a in-

dependência nativa. A felicidade suprema da gloria será conquista dos
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essa nem sequer foi attingida . A balística do engenhei-

ro mirou outros alvos irreaes.

Não menos ainda que as citações aéreas e as de-

formações doutrinarias, são as ijnnumeras contradi-

ções, são os erros palmares, a enxamearem por toda a

obra, desvirtuando-lhe e annullando-lhe todo o valor.

Logo na Carta Prefacio p. 16 lê-se: "Donde con-

cluímos reta e necessariamente que até S. Revma. se

acha contaminado pelo terrível vírus protestante, o do

livre exame individual ! . . . E ao deante demonstrare-

mos isso mais amplamente." Idêntica affirmação ás

ps . 76 e 87 . Pouco adeante : "E, por essa forma, temos

em S. Revma. o mais bem acabado campeão da fé

cega, sob o ceu destes Brasis." (p. 19). — "Tres pagi-

nas bastam para metamorfoear um "contaminado pelo

livre exame", na "mais bem acabado campeão da fé

cega"

.

Fóra de allusões pessoaes, sempre desagradáveis,

abra o leitor a p. 22: "A mesma calumnia se levanta

(pelos catholicos) quanto aos livros do que se compõe
o Velho Testamento das Bíblias protestantes, os quaes

se acham todos integralmente conformes com os das

Bíblias catholicas e com as dos hebreus." Bem claro;

nós catholicos calumniamos os protestantes, quando af-

firmamos mutilado o Antigo Testamento de suas Bí-

blias; os livros que o compõem "se acham integralmen-

nossos esforços, premio das nossas virtudes, triunfo de nossa liber-

dade sobre o mal. As palavras de S. Paulo: gratia Dei mecum, resu-

mem admiravelmente toda a economia da predestinação divina. Deus
e eu: Deus com a graça, eu, com a minha livre cooperação: eis os
elementos essenciaes e inseparáveis da nossa glorificação sobre-

natural. Não se poderia melhor conciliar a gratuidade das generosida-

des divinas com a grandeza da dignidade humana" (p. 424). Que faz

o Sr. Ernesto? Cita-me o trecho até "liberdade sobre o mal;" dá-lhe

um sentido pelagiano inteiramente incompativel com os períodos se-

guintes discretamente subtraídos á verificação dos seus leitores, e so-

bre esta escamoteação constróe todo o seu capitulo sobre a Justifica-

ção pela félt
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te conformes" com os das nossas Bíblias. Continue o

leitor: "A differença vem de ter o concilio de Trento,

em 1631, mandado encorporar ao Velho Testamento os

livros apócrifos, ou sejam, de Judite, Tobias, Baruque,

Sabedoria, Ecclesiastico e Macabeus." — Ahi está; o

A. T. das Bíblias protestantes é "integralmente con-

forme" com o das nossas Bíblias; mas apesar desta

omnimoda identidade, ha, pelo menos, (o Snr. Ernes-
to calou outras differenças) 6 livros no nosso A. T.
que não se acham no protestante . E nós catholicos. . .

calumniamos quando affirmamos haver differença!!

— Leia a p . 40 :
" Foi sob a autoridade do Velho Tes-

tamento que se fundou a Egreja, pois foi pelo teste-

munho delle que S. Pedro justificou a sua primeira

predica da qual resultou a fundação da Egreja." Não
critiquemos a argumentação; registemos apenas que a

fundação da Egreja resultou da primeira predica de

S . Pedro . A memoria não lhe foi propicia . Vinte pa-

ginas depois, se nos diz que "S. Pedro, por sua apos-

tasia, espiritualmente deixou de pertencer á Egreja".

p. 61. — Como! deixou de pertencer á Egreja que ainda

não havia sido fundada! Afinal, Snr. Ernesto, quan-

do foi fundada a Igreja? Pela pregação de S. Pedro,

ou antes de suas pregações? Ponha-se de accordo com-

sígo mesmo e depois discutiremos

.

Os erros numerosos, visíveis, palmares vão formi-

gando, sem economia nem pudor, pelo livro afora. Na
citação acima já o leitor terá advertido o primeiro, de

chronologia elementar "O Concilio de Trento em 1631,

mandou encorporar ao Velho Testamento os livros

apócrifos" p. 22 (1) . Um concilio de Trento em 1631

(1) Quanto aos livros "apócrifos" que o concilio de Trento "man-
dou encorporar ao Velho Testamento", o illustre cathedratico não se

informou bem. O cânon do Antigo Testamento, definido dogmatica-
mente em Trento, no anno de 1546 (eis a verdadeira data, meu caro
senhor) poderá encontrá-lo reproduzido no chamado Decretum Ge-
lasii (492-496), na carta de Innocencio I (405) a Exsuperio bispo de
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é uma espécie de independência do Brasil em 1880.

Quem é que ignora que a celebre assembléa ecuménica

da cidade subalpina se reuniu em 1545 e, depois de va-

rias interrupções, se encerrou em 1563?

Fiquemos ainda em chronologia "Os frades de S.

Domingos, porém, ainda não tinham attingido á per-

feição a que chegaram com "São Torquemada" e por

isso o Santíssimo Papa Pio V, com suma caridade mais

que evangélica, julgou que devia correr em auxilio á

inexperiência delles: no anuo 1235 convocou o concilio

dc Narbona, de cujos decretos extrahimos as seguintes

notas." p. 312 — Maravilhoso! De S. Pio V conhe-

cíamos vários milagres, mas não sabíamos que, na "sua

caridade mais que evangélica'
1

tivesse chegado a reunir

um concilio trcs séculos antes dc vir a este mundo!! S.

Pio V, Snr. governou a Igreja de 1566 a 1572. Não
abuse de nossa credulidade.

A p. 223, o autor desejando "mostrar como os

grandes santos da primitiva Igreja entenderam", as

palavras eucharisticas, rompe corajosamente a lista

com o nome de S . Bernardo. — Pôr o grande abbade

de Claraval que viveu no século XII entre os santos da

primitiva igreja é um tanto ousado.

E a chronologia da historia profana não é mais

feliz que a da historia ecclesiastica. P. 314: 'Exacta-

mente desse tom são as leis de São Luis VIII, rei de

Tolosa, no Concilio Romano, reunido em 382 sob o pontificado de
S. Dâmaso, no concilio de Hippona (393) e nos de Carthago (419 e

397), no celebre Codex Claromontanus que remonta provavelmente
ao século III, na versão grega dos LXX que foi a Bíblia de que se

serviram quase sempre os Apóstolos. O concilio dc Trento não fez

portanto nenhuma addição arbitraria, "mandando encorporar apócri-

fos;" definiu apenas a tradição catbolica, suprimindo duvidas que
existiram em alguns escritores ecclesiasticos e foram perfilhadas pelo

protestantismo nascente. E' esta, precisamente, a missão do magisté-

rio ecclesiastico instituído por Christo. Os protestantes nunca terão

uma autoridade infalível que lhes possa garantir o caracter inspirado

de nenhum livro santo. O seu principio de fé é uma antinomia irre-

ductivel,
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França. Imagine-se se não fosse santo." — Illustre

catheclratico da Escola Polytechnica de Curityba, chame

o primeiro preparatoriano approvado em historia para

lhe lembrar que Luiz VIII rei da França não era san-

to, e que o Luiz, rei de França, que era santo não

era VIII.

A. p. 48: "Para multiplicarem as copias desse

Livro (a Biblia) os protestantes inventaram a arte de

imprimir; e hoje todos os departamentos da cultura hu-

mana são abençoados por essa descoberta." — Affir-

mação despachada que vem revolucionar a chronolo-

gia das descobertas. Até aqui se julgava que a arte de

imprimir havia sido inventada por Guttemberg em
meados do século XV . De 1462 a 1500, só na Allema-

nha conservam-se os nomes de mais de mil impresso-

res. No período ainda dos incunabulos, Moguncia e Co-
lónia, que eram governadas pelos seus arcebispos elei-

tores, possuíam respectivamente 5 e 21 typographias

.

Os padres e religiosos foram em quase toda a parte os

pioneiros da nova arte e muitos dentre elles se fizeram

compositores. Officinas de typos installaram nos seus

mosteiros os cónegos regulares de Boromuster em
1470, os benedictinos de Augsburgo em 1472, de Bam-
berga em 1474; de Blaubeuren em 1475, os Premons-
tratenses de Schussenried em 1478, os Augustianos de

Burenberg em 1479. Em 1487, Adolfo Occo, medico
do arcebispo de Moguncia escrevia a um impressor que
a nova arte "illuminara realmente o século pela miseri-

córdia do Omnipotente. E' sobretudo a Igreja catholica

que lhe é particularmente obrigada ; a recente descober-

ta lhe deu nova gloria e dotou-a de tantos livros cheios

de sciencia divina." (1). Na França e na Itália, na Es-
panha e na Inglaterra, na Polónia e na Suécia, á sombra
dos mosteiros e sob a protecção e estimulo das altas

(1) Cír. JanGsen, Geschichte des dsutccken Volkes, t. I" ", Frei-
burg i. B. 1897, c. 1.
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autoridades ecclesiasticas multiplicaram-se rapidamen-

te as officinas typographicas. Em 1476 já se imprimia

em Paris a primeira Biblia francesa; no anno seguin-

te, apparecia em Valença, uma versão da Escriptura

cm dialecto valenciano , feita por Bonifacio Ferrer,,

irmão de S. Vicente Ferrer. De 1470 a 1500 Vene-

sa teve mais de 200 typographias e em 1500 cerca de

50 trabalhavam simultaneamente. Lutero portanto

ainda não havia nascido e a arte de Guttemberg, aco-

lhida e abençoada pela Igreja se espalhara por toda a

Europa. Como é que o Snr. Ernesto de Olivei-

ra vem ensinar aos seus clientes que "os protestantes

inventaram a arte de imprimir" para vulgarizar a Bi-

blia? Só falta agora attribuir-lhes a gloria de haverem
descoberto também a America e inventado a pólvora.

Entre estes homéricos cochilos nos conhecimentos

mais rudimentares da historia ecclesiastica ou profana,

merece ainda contada a imprevista canonização de um
grande escriptor ecclesiastico que não só nunca teve

essa honra mas provavelmente morreu fóra da Igre-

ja. Abrindo-se a p. 37, os olhos admirados caem em
"S. Tertuliano", realçado em versalete. O apologis-

ta africano acaba de receber da generosidade do pro-

fessor paranaense a nunca possuída aureola da santi-

dade. E o S. inopportunamente canonizador obstina'-

se teimoso em acompanhar o desacostumado nome. A
p. 226, S. Tertueiano apparece-nos ainda uma vez

santificado pelo nosso autor, pouco exigente na distri-

buição da gloria excepcional. Ás pp. 207 e 256 é Cle-
mente Alexandrino que indevidamente vem distin-

guido com a mesma honra

.

Nugas de pouco valor, dirá alguém, ninharias sem
importância. Talvez; mas altamente significativas. To-
das estas cincadas, incomprehensiveis em quem tenha

o menor traquejo pessoal dos documentos, revelam no
cathedratico de Curityba, em escriptor de todo em
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todo hospede nos assumptos que versa. Quem quer que

tenha manuseado os antigos autores ou folheado, ain-

da que por alto, os annaes do christianismo não envol-

ve uma citação de S. Thomaz naquella confusão de ci-

fras inintelligiveis nem canoniza Tertuliano nem situa

o concilio de Trento em 1631. O Snr. Ernesto de Oli-

veira evidentemente não compulsou nunca os grandes

autores dos séculos de fé ( 1 ) . As fontes históricas da

vida e da doutrina christã são para elle fechadas com
sete sigilos. Como esperar, pois. de um homem que

nunca entrou em contacto directo com os escriptos, os

monumentos e a mentalidade de uma época, a interpre-

tação justa e critica de um ou outro trecho violenta-

mente arrancado ao seu ambiente natural? Fallece-lhe

a primeira e mais indispensável condição para qualquer

trabalho, de indole histórica, sério e consciencioso: a
familiaridade com as fontes. Não temos, portanto, pela

frente um investigador que, na sinceridade de uma pes-

quiza scientifica, tenha formado o seu juizo sereno so-

bre o assumpto e no-lo venha expôr desapaixonada-

mente. Resta apenas o compilador, o compilador que,

servindo-se de outros compiladores, respiga, aqui e

ali, no seu restolho, o que lhe parece conveniente á

confirmação de ideas preconcebidas.

Em qualquer outro paiz do mundo, de cultura .re-

ligiosa mais apurada, os próprios protestantes teriam

sido os primeiros, a julgarem com justiça um livro que
tanto lhes vinha comprometer a reputação scienti-

fica (2). O "Antichristo" do Snr. Ernesto de Oij-

(1) Não ha talvez um S. Padre ou Doutor da Igreja, citado pelo
Sr. Ernesto de Oliveira, cujas doutrinas não sejam por elle inteira-

mente desfiguradas. Se nos sobrar tempo e paciência, e, sobretudo,
se o exigirem as necessidades da polemica, daremos, um dia, deste
asserto a mais minuciosa e documentada demonstração.

(2) Ultimamente, depois dos primeiros enthusiasmos de propa-
ganda artiíicial, já começa a ouvir-se alguma nota discordante dentro
dos próprios arraiaes protestantes. "O Jornal Baptista", orgam da
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vEira, seguindo então o curso de seus destinos natu-

raes passaria, inoffensivo e despercebido. Aqui não.

Mal sahiu o livro a lume, os pastores embocaram a

"tuba sonora e bellicosa" e,. numa porfia de emphase,

proclamaram-no "colossal", "estupendo", "esplendi-

do", "argumentação fulminante", "argumentação ma-
thematica", "a mais notável obra da actualidade". E,

com este rufiar de caixas, começou a sua propaganda

nos arraiaes "evangélicos".

Não ha para o protestantismo brasileiro sympto-

ma tão grave e doloroso. O estalão intellectual, por

onde se aferem os valores da sciencia religiosa, é real-

mente de typo inferior. Mais; um juizo destes atrai-

çoa uma attitude de lastimável hostilidade ao catholi-

cismo. Se a obra do Snr. Ernesto foi saudada com
tão desproporcionadas expressões de regosijo, foi ape-

nas, porque vulgarizou uma meia dúzia de objecções

contra a Igreja, objecções sediças, exhaustas, mil vezes

refutadas — da casuística a Galileu — mas que

impressionam sempre as massas irreflectidas e in-

defesas. Nas 370 paginas do novo in 8.° os pastoresi-

nhos do interior encontrarão material abundante para

alimentar o desrespeito, a animosidade, o odio incom-

prehensivel ao catholicismo, que parece ser o fito único

da actividade protestante no Brasil.

Pareceu-nos, por isto, conveniente dar duas pala-

Convenção Baptista Brasileira começou no seu n.° de 26 de Nov. de
1931, uma serie de notas criticas "ao livro de polemica protestante...

pois seus erros são muitos e graves a nosso ver." p. 13. O próprio
Emilio Kerr, que, numa espécie de prefacio, quiz servir de paranym-
pho ao trabalho do seu correligionário, não parece ainda muito satis-

feito com a sua execução. "Um livro tão simples, diz elle, a p. 9, que
apenas acena para o passado, talvez não vise merecer o titulo de res-

posta official e definitiva á obra de Leonel Franca." — O Autor, já

se vê, é mais indulgente em julgar a própria obra. Ao depôr a pen-

na exclama consolado: "Cremos haver dado plena satisfação á parte

bíblica e á parte histórica do livro do Rev. L. F. sem o menor re-

ceio confiamos no julgamento dos espíritos desapaixonados." p. 373.

— Em óptica, não são infrequentes as illusões e os erros de pers-

pectiva.
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vras de resposta á "Replica" ao meu modesto trabalho

sobre a Igreja, a Reforma e a Civilização . Resposta

:

não nos exprimimos talvez com exactidão. Nada ou

quase nada ha de novo a responder. Trata-se apenas de

mostrar que a pretendida "Replica" mente ás suas pro-

messas e não corresponde ao seu nome. Não replica,

mas repisa os mesmos erros já confutados e cuja refu-

tação não foi levada em conta. E' processo de polemi-

zar tão económico quão inef ficiente. Todos conhecemos

a psychologia dos leitores communs. Não havérá talvez

1 sobre 100 que se dê ao trabalho de confrontar sere-

namente os dois textos afim de julgar, sobre este co-

tejo completo, com quem fica definitivamente a victo-

ria da razão. Contando como esta inércia mental da

maioria, o meu adversário repetiu um sem numero de

argumentos que já haviam sido eliminados e omittiu

discretamente outros, decisivos na controvérsia. Minha
tarefa será, portanto, restabelecer o estado verdadeiro

da questão e pôr assim de manifesto a innocuidade de

uma replica sem consistência. Dahi a necessidade inde-

clinável de citarmos longamente o nosso livro anterior.

Fá-lo-emos indicando apenas o numero da pagina, com
as iniciaes IRC, como as referencias do Snr. Ernes-
to Luiz de Oliveira, sem outras indicações, são tira-

das do seu livro "Roma, a Egrcja e o Anticristo"

,

S. Paulo, 1931.

Cingiremos o nosso trabalho aos pontos funda-

mentaes, tratados mais desenvolvidamente n"'A Igre-

ja, a Reforma e a Civilização". Acompanhar as inter-

mináveis e inopportunas digressões do meu adversário

fora ampliar inutilmente a controvérsia. Hoje o Snr.

Ernesto divaga sobre a transubstanciação, o Anti-

christo, a justificação pela fé
;
amanhã, o seu provável

successor embrenhará pela confissão, pelo culto das

imagens, pela veneração aos santos, pelo Purgatório
etc, etc. E como não ha verdade catholica, que algu-



XVIII PREFACIO

ma seita protestante não tenha posto em duvida, tería-

mos aberto um debate sem fim sobre todo o christia-

nismo. Ficaremos firmes no campo escolhido; a ques-

tão que nelle se discute é fundamental; havemos de li-

quidá-la, com rigor e serenidade.



LIVRO I

INTRODUCÇÃO

A Igreja é o prolongamento de Christo na terra.

Dos bens divinos que Elie trouxe ao homem, — luz

da fé para as intelligencias, graça de regeneração para

a vida sobrenatural das almas -— ella é a depositaria

fiel e incorruptível. Sociedade dos redimidos, destina-

da a perpetuar atravez das gerações os benefícios da

Redempção, Christo confiou-lhe o poder de magistério

infallivel que preservasse os seus ensinamentos das cor-

rupções humanas
;
organizou-a de modo visível a todas

as consciências sinceras que buscassem luz e paz; e es-

tabeleceu-a inamovivelmente sobre uma autoridade in-

destructivel que lhe assegurasse, com um centro de uni-

dade, a duração, a vida, a força, a integridade da fé

na disciplina da ordem. Magnificamente S. Agosti-
nho: "na cathedra da unidade pôs Deus a doutrina da
verdade, in cathedra unitatis doctrinam posuit verita-

tis." (1).

Rasgar a túnica inconsutil desta sociedade santa,

tecida pelas mãos divinas, erguendo soberbamente o

próprio individualismo, frágil e oscillante, contra a uni-

dade, preservadora da fé e do amor, é attentar volun-

tariamente contra a obra de Christo e collocar-se fóra

(1) S. Agostinho, Ecist., CV, 16.
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do seu plano redemptor. As vestiduras da fé christã,

já dizia o grande bispo de Carthago, S. Cypriano,
não poderá possui-las quem divide e dilacera a Igreja

de Christo. Possidere non potest indumentum Christi

qui scindit et dividit Ecclesiam Christi." (1).

Eis o peccado inexpiavel do protestantismo e a

fonte originaria de todas as suas desgraças. As pai-

xões dos grandes revoltados do século XVI obscure-

ceram os esplendores incomprehendidos desta economia

divina e, num gesto fatal, destruíram, quem sabe por

quanto tempo, a unidade religiosa do Occidente, que,

trazia em germe, a unidade espiritual da inteira famí-

lia humana. O Christianismo assim diminuído entrou

rapidamente a desintegrar-se, preparando nas almas

desamparadas de certezas superiores, o caminho ao

scepticismo, á indifferença, á ausência de vida religio-

sa, solida e profunda, a este vazio indescriptivel que af-

flige tanta parte do nosso mundo contemporâneo.

Quem se der ao trabalho de comparar o symbolo de

Nicéa com a Essência do christianismo de Harnack
poderá medir a distancia percorrida e sondar os abys-

mos de negação, abertos pelo protestantismo na sua

marcha destruidora do Evangelho.

Aqui está, com a grande culpa, o erro fundamen-

tal dos Reformadores. As discussões sobre imagens

ou relíquias, transubstanciação ou consubstanciação,

purgatório ou invocação dos santos, são secundarias em
confronto da questão fundamental que decide da pró-

pria existência dc todo e qualquer protestantismo. Chris-

to mandou escrever um Evangelho e atirá-lo, indefeso,

'

ao capricho de todas as interpretações individuaes, ou

fundou uma instituição permanente, conservadora fiel

da sua doutrina e transmissora autorizada de sua von-

tade, baluarte da verdade revelada, e cidade visível ás

(1) S. Cypriano, M. L. IV, 504.
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almas que O procurassem ? ( 1 ) . Na hypothese da re-

ligião christã identificar-se com um livro, que cada in-

dividuo interpreta a seu talante, Christo teria fundado

uma religião, sem organização social, sem unidade

nem autoridade, teria dividido em logar de unir, dis-

persado em vez de concentrar, semeado entre os ho-

mens, não os benefícios da paz, mas os germes de dis-

córdias infinitas e inevitáveis, abandonando as almas

a todas as angustias e torturas da duvida a respeito

de todos os ensinamentos e preceitos, cuja observân-

cia, no entretanto, Elie proclamára indispensável á sal-

vação. Nesta hypothese o protestantismo teria razão,

e, apesar de suas antinomias internas, teria encontrado

no século XVI o segredo do christianismo perdido ha-

via 1500 annos. Se, porém, o divino Salvador fundou

uma instituição permanente; se lhe prometteu a assis-

tência infrustravel de seu Poder afim de que continuas-

se a ensinar pelos séculos afora o que Elie houvera en-

sinado, sem que nunca, contra ella, pudessem preva-

lecer as forças do mal, se Jesus fundou uma Igreja,

a sua Igreja, Bcclesiam ineam, depositaria de sua fé

e de sua graça, então o protestantismo está fóra desta

Igreja e portanto do caminho da verdade. Como S.
Cypriano no século III, podemos hoje repetir-lhe

:

"não pode possuir a Christo, quem dilacera e divide a

Igreja de Christo."

Eis porque, no nosso trabalho anterior acerca do
protestantismo, concentramos o debate sobre este pon-

to fundamental, confrontando a regra de fé estabele-

cida por Christo na instituição do magistério vivo e in-

(1) Leibniz: "Cum igitur Deus O. M. Ecclesiam constituerit in

terris, tanquam civitatem sacram super montem positam, sponsam
suam immaculatam, et voluntatis suae interpretem, cujus unitatem
per totum orbem caritate colligandam usque adeo commendavit, et

quam audiri jubet ab omnibus qui ethnicis aut publicanis aequipara-
ri nolunt, consequens est ut modum constituerit quo voluntas Ec-
clesiae, interpres voluntatis divinae, cognosci possit." Systema theo-
logicum, § LXI, Ed. Lov. 1845, p. 176.
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fallivel da sua Igreja com o principio dispersivo e dis-

solvente do livre exame introduzido pela Reforma

.

Não nos arrependemos agora; ao primitivo plano con-

servaremos ainda a mesma fidelidade, discutindo as

objecções que a um ou outro dos argumentos então

adduzidos julgou poder oppor o Snr . Luiz Ernesto de
Oliveira.



CAPITULO I

O primado de S. Pedro no Novo Testamento

§ 1 . O Primado de Pedro no Evangelho

.

Logo no principio da vida publica de Christo se

vão esboçando os primeiros lineamentos da futura Igre-

ja. Em torno do Salvador se agrupam alguns discípu-

los que o seguem mais de perto; é uma pequena socie-

dade de "'irmãos"; dentre elles, Jesus escolheu "Doze*'

que denominou apóstolos e a cuja formação consagrou

especial sollicitude. Naturalmente os Apóstolos come-

çaram a pensar de um "Primeiro"', no Collegio dos

Doze. Tal era a organização da Synagoga, onde um
Pontífice presidia religiosa e civilmente ao Synhedrim.

Se estivera na intenção de Christo estabelecer o iguali-

tarismo deveria propô-lo manifestamente. Que faz

Jesus? Recommenda a humildade, mas não destroe

a autoridade . Quando os apóstolos, rudes ainda, dispu-

tavam entre si sobre a primazia, o Salvador, poderia

cortar cerce por todas as contendas, dizendo simples-

mente — se esta fôra a sua vontade — "sereis todos

iguaes" . Não
; Jesus insiste sobre a modéstia mas af-

firma um primado: "O maior entre vós seja como o

ultimo e o que governa como o que serve" (Luc. 22,

26). E adduz a comparação consigo mesmo: Elie, o
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Mestre e o Senhor, estava entre os discípulos como
quem servia.

A promessa, porém, explicita e majestosa do pri-

mado, fê-la Christo num dos momentos mais solemnes

da sua vida. Terminado o ministério da Galilea, pouco

antes de subir a Jerusalém, reuniu Jesus os seus disci-

pulos em Cesaréa de Philippe, para lhes fazer a gran-

de revelação de sua divindade e lhes declarar os planos

de fundação da sua Igreja sobre Pedro. "Que dizem

os homens do Filho do homem?" Os apóstolos refe-

rem as differentes opiniões que corriam entre o povo.

"E vós que dizeis de Mim?" pergunta ainda Jesus.

Toma, então, Pedro, a rjilavra, e illuminado do Alto:

"Tu és o Christo, Filho do Deus vivo." " Bemaventura-

do és, Simão Barjona, responde Jesus, porque não foi

a carne e o sangue que a ti o revelou, mas sim o meu
Pae que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro

e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja e as portas

do inferno não prevalecerão contra ella. E eu te darei

as chaves do reino dos Céus . E tudo o que ligares na

terra será ligado também nos céus e tudo o que desli-

gares na terra será desligado também nos Céus."
(Math. XVI, 16-19).

Não repetiremos aqui o commentario, já feito,

desta passagem magnifica. Os argumentos então des-

envolvidos para mostrar como ellas encerram a pro-

messa de um primado de jurisdicção conferido a Pedro

na Igreja de Christo conservam intacta toda a sua for-

ça primeira. O Snr. Ernesto de Oliveira, confor-

me um louvável costume que havemos de pôr em evi-

dencia innumeras vezes, repete as mesmas objecções

já resolvidas e cala discretamente as soluções apresen-

tadas. Senão, vejamos.

Tu es Petrus — O argumento tirado do primeiro

versículo não colhe, diz o Snr. Ernesto, porque a pe-

dra sobre a qual Christo diz, ha de construir a sua Igre-
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ja não é o Apostolo mas o próprio Christo. "Em re-

sumo: nosso Salvador não disse a S. Pedro: "tu és pe-

dra e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja", mas

disse-lhe: tu és um fragmento da pedra (e isto é o que

significa o seu nome) da pedra que confessaste; e so-

bre esta pedra que sou eu, edificarei a minha Igreja;

em outros termos: 'edificarei a minha Igreja sobre

mim e não sobre ti.' E fragmentos da mesma pedra

são todos os santos que constituem a Igreja
.

" p . 53

.

O leitor confrontando a paraphrase do Snr. Oli-

veira com o texto evangélico já percebeu tudo o que

lhe enxertou desastradamente a sua exegese tenden-

ciosa, "fragmento da pedra qué confessaste . . . sobre

esta pedra que sou <eu" não existem absolutamente em
toda a pericope evangélica onde Jesus Christo não fala

uma só vez de si, mas só de Pedro e a Pedro . Ora toda

esta interpretação visivelmente apaixonada já nós ha-

viamos excluído nestes termos :

'

' Quem quer que leia

despreocupadamente o passo de S. Matheus para

logo se persuadirá que, em todo elle, Christo só se di-

rige a Pedro: tibi dico, tu es, tibi dabo, quidquid liga-

veris . Não ha como isolar um inciso em que o Salva-

dor entrasse a falar de si . Todos os membros do texto

se articulam, se compaginam num todo, cuja continui-

dade não é possível interromper sem lhe quebrar as

harmonias divinas." IRC. p. 15.

— Mas entre Petrus e petra, ha a differença que

passa entre seixo e rocha, fragmento de pedra e pe-

dra. — Não ha tal. Esta differença só existe na ver-

são grega. O nome Petra, feminino, não se adaptava

a designação de um homem. O traductor grego, helle-

nizando o original Kefas preferiu a forma Petrus.

Todas as outras versões, onde não havia este inconve-

niente, conservaram, como pode conservar o francês

moderno, a identidade da forma verbal nos dois inci-

sos do versículo. Pode verificar-se na versão arme-
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na, ethiopica, coptica, persa, chaldaica, syriaca, arábi-

ca e eslava. Tudo isto já havia sido dito. . . debalde.

"Christo falava aramaico. Ora em aramaico ne-

nhuma differença verbal entre Pedro e pedra. Tra-

duzido á letra, o texto original de S. Matheus dizia:

tu és Pedra (Kefa) e sobre esta Pedra (Kefa) edifi-

carei a minha Igreja. Desfaz-se assim a ultima appa-

rencia de arrimo a que se abordoa, desesperada, a exe-

gese protestante. Como, poder, com ef feito, affirmar

razoavelmente a diversidade na significação de duas

palavras idênticas, usadas na mesma frase, e referin-

do-se uma á outra por um demonstrativo empha ti-

co? (1) IRC. p. 15.

Mais. Reduzir o nome de Kefas a um fragmen-

to de pedra, e "fragmentos da mesma pedra são todos

os santos que constituem a Igreja." p. 53, é falsear

todo o sentido do Evangelho. ''Se não era Simão esta

pedra fundamental da Igreja porque lhe mudou Chris-

to o nome em Pedra? Tu te chamarás Cephas, isto é,

Pedra, disse-lhe Christo no primeiro dia que o viu

;

(Joan. 1. 42) tu és Pedra (2), repete-lhe Christo ago-

(1) Note hera o Snr. Ernesto: a palavra pedra, no 2.° membro
é precedida do demonstrativo esta, super nane petram; este demons-
trativo refere-se a uma pedra de que já falara Christo. Ora, não
ha no texto outra senão o Cefas, a pedra do tu és Petrus. A "con-
fissão" rje S. Pedro só existe na fantasia dos protestantes; e o
esta exige grammaticalrnenís uma outra pedra de que já se houvesse
falado e a que o demonstrativo se reporta. A frase é do mesmo fei-

tio que esta outra: "'O Corcovado é um rochedo e sobre este ro-

chedo se e!evou o monumento a Christo Redemptcr." Se nesta pro-

posição, como na proposição evangélica, rochedo não significa a mes-
ma cousa num e noutro inciso, quebremos a penna e ponhamos um
cadeado nos lábios, que não haverá meio de manifestar com fideli-

dade o nosso pensamento. — Quando, portanto, chamamos de iilo-

gica e antigrammatical a distineção injustificada dos primeiros pro-

testantes na sua lucta contra Roma, exprimimos apenas a mais sim-

ples e innegavel das realidades.

(2) Notc-se a força da expressão de Christo. Não lhe diz: tu

te chamas, mas tu es Pedra; não é urna metaphora accidental, é um
nome a indicar a essência de sua missão, que scra lembrada

todas as vezes que o
Igreja de Deus conln

Bar Jona será sempre na
de Cephas, Pedra, Rocha.
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ra. Por ventura os nomes impostos por Deus são pa-

lavras vazias, figuras sem significado, sombras sem

realidade ? . . . Como ! tanto apparato de circunstancias,

tanta gravidade de palavras, tanta solemnidade de for-

mulas (Bvmaventwrado és tu... B cu te digo: tu és

Pedro), para dizer que Pedro será "um fragmento"

uma pedrinha no grande edifício do reino de Deus!

Mas "fragmento'', pedrinha são todos os fieis, todos

os membros da sociedade christã. E qual seria, neste

caso, o significado desta scena, uma das mais graves,

das mais majestosas, das mais solemnes do Evange-

lho? Algo parecido com o parturiunt montes!! Não!
não! ante a exegese protestante revolta-se a consciên-

cia christã num brado da mais justificada indigna-

ção." IRC. p. 16. Como vê o leitor, o Snr. Ernesto não

faz senão repisar o que já havia sido refutado.

E a falta de originalidade continua. — Pedro não

podia ser a pedra fundamental porque em vários pon-

tos da Escriptura, Christo é designada como a pedra

fundamental da Igreja. "Se nestes passos Jesus se

nos apresenta indiscutivelmente como a pedra funda-

mental da Igreja, com o testemunho do próprio S. Pe-

dro, o texto de Matheus não pôde levar a entendimen-

to differente." p. 55. — Sempre o mesmo equivoco

impenitente. Como se uma dignidade conferida por

Christo derogasse ás prerogativas essenciaes do Sal-

vador. Porque antes de escrever esta objecção o Snr.

Ao investi-lo na dignidade suprema do seu Reino, Christo lhe muda
o nome como, no Antigo Testamento, Deus mudara o de Abrahão,
ao constitui-lo pae de muitos povos (Gen. XVII, 5) e o de Jacob
ao fazê-lo chefe do seu povo eleito (Gen. XXXV, 10). Rcduza-se
agora o alcance do nome imposto pelo Salvador ao de um simples
fragmento de pedra como o são "todos os santos que constituem
a Igreja," e estas palavras evangélicas perdem toda a sua significa-

ção. Pedro ou Cefas, poderia chamar-se tanto Simão como André e

Thiago, João e Bartbolomeu. As solemnes e majestosas expressões
de Christo não teriam razão rje ser; seriam uma superfluidade in-

comprehensivel

.



10 CATHOLICISMO E PROTESTANTISMO

Ernesto não passou os olhos pela p. 17 da IRC?
Ahi já encontraria tudo explicado. "Quem jámais

contestou que Christo era a pedra viva, a pedra angu-

lar do christianismo? Não é este o objecto da contro-

vérsia; trata-se de saber se o pescador da Galiléa foi

também por Christo designado como pedra da sua

Igreja. Aqui bate o ponto. Abro o Evangelho e leio

que de si affirma o Salvador: "eu sou a luz do mun-
do" (Joan VIII, 12) . Consoante á regra do novo exe-

geta concluiremos sem hesitar : logo nenhum aposto-

lo é, ou, pôde ser luz do mundo. Abro novamente o

livro sagrado e caem-me os olhos sobre estas outras

palavras proferidas igualmente pelo Salvador: "vós
sois a luz do mundo" (Math. V, 15). (1). Contra-

dicção? nenhuma. Ha luz e luz, como ha pedra e pe-

dra. Luz, Christo, por essência, por natureza, por bri-

lho próprio como a do sol. Luz, os apóstolos, por mis-

são, por participação, por viva reflexão de alheios res-

plendores, como a dos planetas. Assim, pedra Christo,

pedra fundamental, pedra primaria, sobre cuja soli-

dez divinamente inconcussa repousa inabalável todo o

edifício religioso do christianismo. Pedra Simão, por

vontade de Christo (tu és Pedra), pedra Simão, tam-

bém ella inquebrantável e inamovível por fiança divina

(as portas do inferno não prevalecerão) . Christo, pe-

dra invisível; Simão pedra visível, porque toda a so-

ciedade externa e visível deve apoiar-se num poder su-

premo também visível e externo .

" Bem a talho S . JE-

(1) Outro exemplo mais relacionado com o nosso. Abro S.

Paulo, 1 Cor. III, 11; "Ninguém pôde pôr outro fundamento senão
o que já está posto que é Christo Jesus." Continuo a ler o Aposto-
lo, escrevendo aos Eph. II, 20: "sois... membros da família de
Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos prophetas,

de que Jesus Christo é a pedra angular." O ultimo inciso de S.

Paulo explica tudo: fundamento Christo, fundamentos os apóstolos,

mas estes emtanto fundamentos emquanto firmados em Christo e

por vontade sua. Assim pedra Christo, e pedra Simão, estabelecida

e posta por Christo.
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ronymo : "Assim como [Christo] communicou luz a

seus apóstolos para que se chamassem a luz do mundo,

do mesmo modo a Simão que tinha fé na pedra-Chris-

to. deu o nome de Pedra; e segundo a metaphora da

pedra com razão lhe é dicto : edificarei a minha Igreja

sobre ti". ( 1 ) .

A evidencia da exegese tradicional, serena-

dos os estos das polemicas apaixonadas, acabou

impressionando os protestantes mais autoriza-
dos. Schelling já dizia: "Estas palavras de Christo

são decisivas para o primado de S. Pedro entre os

apóstolos ; só toda a cegueira do espirito de partido po-

deria desconhecer o valor demonstrativo destas expres-

sões, ou attribuir-lhes outro significado." (2). H. J.

Hoi/tzmann: "A celebre pericope da Pedra (XVI,
17-18) apezar de todas as exegeses tendenciosas de

antigos e novos protestantes, deve referir-se á pessoa

do apostolo." (3). H. A. W. Meyer: "Sem duvida

aqui se attribue a Pedro o primado entre os apósto-

los. . . O expediente nascido tantas vezes da polemica

contra Roma que o próprio Pedro não seja a pedra. . .

é falso." (4). Numa das obras mais recentes de exe-

gese, o Dr. H. D. Wendeand assim commenta o

texto celebre de S. Matheus: "Na previsão de sua

(1) S. Jeronymo, In Math. 16. (ML. XXVI, 117).

(2) "Diese Worte Christi sind ewig entscheidend íuer den
Primat des h. Petrus unter den Aposteln; es gehoerte die ganze
Verblendung des Parteigeistes dazu, das Beweisende dieser Worte
zu verkennen. oder den Worten einen anderen ais diesen Sinn un-
terzulegen." Schelling, Philosophie der Offenbarung, p. 301.

(3) "Die beruehmte Felsenrede XVI, 17-18 ist trotz aller alt

und neuprotestantischen Tendenzexegese auf die Person des Aposteis
zu beziehen." — H. J. Holtzmann, Lehrbuch der neutestanient

.

Theologie, Leipzig. 1897, p. 430.

(4) "Ohne Zweifel wird uebrigens hier dem Petrus der Primat
unter den Aposteln zuerkannt... Die oft von der Polemik gegen
Rom ergriffene Auskunft, mit dem Felsen sei nicht Petrus selbst...

gemeint, is unrichtig." H. A. W. Meyer, Kritisch-exegetisches

Handbuch ueber das Evangelium des Matthaeus, 6." ed. Goettingen,

1876, pagina 351 .
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morte Jesus dá ao grupo dos discípulos uma fórma de

mais consistência que precedentemente. Declara a sua

vontade de construir a sua Igreja e de dar-lhe Pedro

como fundamento. A Pedro, depositário do Evangelho,

confere, com a condemnação e o perdão, o poder e o

meio de fixar as fronteiras da Communidade e de a se-

parar de qualquer outra. Esta Communidade realisa o

verdadeiro Israel, casa e povo de Deus" ( 1 )

.

Em França os professores da faculdade de theolo-

gia protestante não falam de outro modo. Para P. F.

Jaeaguier o terreno em que se collocaram os catholicos

"est à nos yeux le seul vrai." (2). A interpretação

protestante, é aos olhos de H. MonniEr: "par trop

alambiquée et tendancieuse
.

" (3) e citações deste

teor poderiam adduzir-se ainda de J. S. Rosenmuel-
eEr, Kuinoel, Th. Keim, K. v. Hase, O. Pfeei-

dErer, Wellhausen, Juelicher, Weiss, Keil, Man-
SEE, Bloomfield, Thompson, Aeford e outros mui-

tos sem mais esforço de erudição que o de consultar

as obras criticas dos principaes heterodoxos modernos.

Muitos destes autores aílegamos no nosso trabalho,

mas por aqui o Snr . Ernesto Luiz julgou melhor pas-

sar em discreto silencio. Escrevendo ha poucos annos

na Allemanha, um dos mais notáveis exegetas nossos,

KnabenbauER, dizia serenamente: "Outrora aos in-

terpretes catholicos incumbia a tarefa, aliás fácil, de

provar que super hanc petram se referia áquelle que

pouco antes tinha sido chamado Pedra. . . Hoje pode-

mos omittir este trabalho. Finalmente neste ponto ce-

deram os protestantes aos sãos princípios da razão e

ás leis do falar humano." (4). Feliz de quem por lá

combate! O que nos centros cultos do Velho mundo é

(1) H. D. Wendland, Die Eschatologie des Reiches Gottes bei

Jesus, Guetersloh, 1931.

(2) P. F. Jalaguier, De 1'Eglise, Paris 1899, p. 219.

(3) H. Monnier, Notion de 1'Apostolat, p. 133.

(4) Knabenbauer, Comment. in Matt., in h. locum, t. II, p. 55.
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armadura carcomida e oxydada, esquecida entre a im-

prestabilidade dos ferros velhos, é a panóplia com que

sae ainda á estacada, muito denodado, ancho e lampei-

ro, o protestantismo cá da terra.

As chaves do reino dos Ceus. Na pericope de S.

Matheus, o versículo anterior não está isolado; o pen-

samento de Christo continua a desenvolver-se sob ou-

tras formas que se confirmam e se illuminam recipro-

camente. Continuando a dirigir-se a Pedro, diz o Sal-

vador : Dar-te-ei as cliaves do reino dos ceus .
— Dar

a alguém as chaves de um reino ou de uma casa signi-

fica conferir-lhe o poder neste reino ou nesta casa. "A
entrega das chaves, escreveu WisEman, foi sempre o

symbolo da transmissão da autoridade soberana do go-

verno . " ( 1 ) . Pedro, portanto, em nome e por vonta-

de do Mestre invisível exercerá na sua Igreja, o poder

das chaves, isto é, commenta o insuspeito Loisy, "de
uma maneira geral todo o exercício da autoridade ec-

clesiastica no que se refere ao tratamento das pes-

soas." (2).

Que oppõe o Snr. Ernesto á evidencia da exe-

gese clássica?

— "As chaves que nosso Salvador deu a S. Pe-

dro. . . de maneira alguma podem designar a suprema
autoridade no Reino de Deus, porque as chaves nesse

sentido continuam na sua própria mão (Apc.,ll. 7)...

Como poderia dizer Jesus que a chave do Reino de

Deus continuava na sua própria mão, si tivesse com-
metido essa autoridade a S. Pedro?" p. 55. — Parece
incrível! Dir-se-ia que Jesus dera ao apostolo um mo-
lho de chaves, que, uma vez no bolso de Simão já não
podiam achar-se nas mãos de Christo! As chaves, Se-

(1) Wiseman, em M.igne, Démonstrations evangéliques, 1852,
t. XV, p. 918-919.

(2) Loisy, Les Évangiles synoptiques, t. II, p. 11.
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nhor, significam a autoridade, e esta autoridade con-

tinua em Christo como em seu principio e fonte, e em
Pedro como no seu representante, delegado e vigário.

Sempre o mesmo erro pueril de julgar que Deus fica

privado de um attributo porque o communica ás suas

creaturas . Christo constitue a S . Pedro, pastor do seu

rebanho, pasce oves meas? logo, já não é pastor. Chris-

to confere aos seus apóstolos o poder de perdoar os

peccados (Joau. XX, 23)? logo Christo já não pôde

perdoar peccados . Na ordem natural, communica Deus
a toda a autoridade a indispensável jurisdicção para o

exercício de suas funeções (omnis potestas a Deo,
Rom. XIII, 1)? logo Deus já não tem jurisdicção so-

bre as suas creaturas. Ao chefe da família, Deus (ex

quo omnis paternitas. Eph. III, 15) commette os di-

reitos e os deveres da paternidade? logo Deus já não

é Pae. Quanta puerilidade a nascer de um preconcei-

to tenaz! Não, Snr. Ernesto. Na ordem sobrenatu-

ral, Pedro é chefe visível da sociedade espiritual das al-

mas sem nada derogar á autoridade soberana de Chris-

to, como na ordem da natureza, o chefe da sociedade

civil exerce a sua autoridade suprema sem com isto fe-

rir a soberania absoluta de Deus.
Continua o critico. "Se é incabível a interpreta-

ção romana, (1) não vemos que outro entendimento

se possa dar á metáfora empregada por nosso Salva-

dor, senão que por ella se concedeu a S. Pedro o in-

signe privilegio de abrir o reino de Deus aos judeus

e aos gentios, o que realizou este Apostolo por sua ar-

dente pregação no dia de Pentecostes, e depois, na casa

de Cornélio", p. 55. — Interpretação inteiramente

gratuita; não ha uma só palavra no texto que a insi-

nue. Só a podia inspirar o propósito acirrado de ex-

cluir de Pedro qualquer autoridade. Gratuita, só? não;

(1) Inverificada a condição, como acabamos de ver, rue, por
si, todo o condicionado. Mas ainda assim o discutiremos.
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incompatível com o contexto. Christo não está predi-

zendo este ou aquelle facto histórico particular; expõe

a organização de sua Igreja (aedificabo ecclesiam

meam), a organização estável e duradoura, que lhe ha

de conferir a sua indestructibilidade na lucta contra

as forças dissolventes do mal, que "não hão de preva-

lecer contra ella
.

" Uma allusão a uma pregação de S

.

Pedro ou a algum facto particular de sua vida seria

de todo descabida. — A incompatibilidade com o ver-

sículo seguinte po-la-emos logo em relevo . ( 1 ) .
—

"Tanto assim é que jámais encontramos o apostolo no

exercício de um acto sequer que denote a autoridade

que se lhe attribue." p. 56 (2). — A affirmação é

historicamente falsa e logicamente defeituosa . A ver-

dade histórica, iremos logo apurá-la. Logicamente, o

adversário confunde uma questão de direito com uma
questão de facto . Supponhamos, por um instante, que

nenhum facto houvesse na historia da igreja primiti-

va que nos mostrasse a S. Pedro no exercício de sua

autoridade. Que inferir dahi? Duas conclusões seriam

possíveis. Primeira: S. Pedro, tratando-se de apósto-

los, escolhidos por Christo e por elle investidos do ca-

risma excepcional da infallibilidade, não julgou con-

veniente ou não teve occasião de exercer os poderes

que lhe havia Christo confiado. Segunda possibilida-

de: Pedro exerceu de facto o primado, mas a historia

da igreja primitiva não nos conservou memoria deste

exercício normal de sua jurisdicção. Que sabemos
com effeito da Igreja apostólica? O que nos conser-

vam os Actos, um pequeno livro, de 28 capítulos que
não enchem 40 paginas de um in 8.°. E destes apenas

(1) Será mister dizer que a difficuldade do Snr. Ernesto de
Oliveira é uma reedição immutada da que havia proposto Eduardo
Carlos Pereira, e já fôra uma vez refutada? (Cfr. I. R. C. p. 29).

(2) O que não impede ao Snr. Ernesto de escrever 10 paginas
depois que S. Pedro "representou o pape! preponderante nos primór-
dios do Reino de Deus." p. 65.
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os 12 primeiros são consagradas á nascente igreja.

A começar do cap. XIII, S. Lucas restringe a narra-

ção ás viagens de S. Paulo de quem fôra o compa-

nheiro fiel. Que sabemos pelos Actos da actividade

dos outros apóstolos e das suas relações com Pedro?

Muito pouco. Ainda assim, como veremos, mais que

sufficiente para mostrar em Simão o chefe do Colle-

gio apostólico. Esta, porém, como dissemos é uma
questão de facto, de cuja solução é independente a

questão de direito. Christo conferiu ou não a um dos

seus discípulos a dignidade de chefe supremo da sua

Igreja? Eis o ponto essencial. Sim? então este prima-

do existe e existirá sempre, quaesquer que sejam os

nossos conhecimentos ou as nossas ignorâncias acerca

do modo com que se exercitou neste ou naquelle perío-

do da vida da Igreja. Continuemos a ouvir a voz di-

vina de Christo.

— ''Tudo o que ligares na terra será ligado tam-

bém nos céus e tudo ( 1 ) o que desligares na terra será

desligado também no céu.'' Commentamos este texto,

aliás tão evidente: "A autoridade liga e desliga com
leis, preceitos e penas. Toda a lei impõe uma obriga-

ção e toda obrigação (ob-ligatio) é um ligame de con-

sciência. A Pedro promette Christo a plenitude do po-

der soberano (quodcumque
, tudo) e, afim de realçar a

efficiencia deste poder soberano, accrescenta que Deus
confirmará e ratificará nos céus as sentenças do Apos-
tolo. Não se podia de maneira mais peremptória e de-

cisiva significar a amplitude, a efficacia, a indepen-

(1) Ahi tem o Snr. Ernesto a nova incompatibilidade entre a

sua interpretação anterior e este versículo. O protestante diz: Com
pregar S. Pedro duas vezes por primeiro, aos gentios e aos judeus,

estão verificadas as promessas evangélicas. Christo diz: "tudo o
que ligares na terra, será ligado no céu," sem nenhuma restricção

nem de tempo nem de espaço. — Vi. não é isto submetter a pala-

vra sagrada ás torturas indiziveis de uma exegese cegamente apai-

xonada?
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dencia relativa a qualquer outro poder humano, da su-

prema magistratura do chefe da Igreja. Suas senten-

ças são decisões autoritativas e jurídicas, engendram

o direito e o dever, não podem ser revogadas por ne-

nhuma potestade terrena .No reino de Christo, e em
todas as coisas que são da alçada da sociedade religio-

sa, Pedro é autoridade suprema, universal e inappel-

lavel." IRC. p. 25.

Visivelmente agastado, o Snr. Ernesto, depois

de transcrever o texto acima, commenta :
"O vicio des-

se arrazoado do campeão catholico está em tomar um
texto isoladamente (1) e sobre elle exercitar, com a

maior desenvoltura, o abuso das ampliações (2) ;
pois

esse mesmo poder de ligar com a respectiva sancção

no Céu, que nosso Salvador conferiu a S. Pedro, foi

por elle mesmo conferido e nos mesmíssimos termos,

a todos os apóstolos, a qualquer igreja particular e

até "a dois ou tres congregados em seu nome." (3).

(1) Isoladamente? Não, illustre Senhor; a exegese exposta ar-

ticula este versículo com os outros precedentes já tão torturados
pela hermenêutica protestante; articula-o com o Evangelho de S.
Lucas, onde Christo confia a Pedro a missão de confirmar os seus
irmãos na fé, promettendo-lhe para que esta não desfalleça, o apoio
infrustravel de sua oração theandrica; articula-o com o Evangelho
de S. João, onde Christo de novo commette a S. Pedro a missão
de pastorear o seu rebanho; articula-o com a historia de 20 sé-

culos da Igreja que saúdam em S. Pedro e nos seus quase trezen-

tos successores o Vigário de Christo e o seu representante na terra.

Isoladamente? Não; nós inserimos o versículo capital em todos os
seus contextos, immediatos e mediatos, evangélicos e post-evan-

gelicos. E os protestantes? Riscam-no simplesmente dos seus textos

sagrados. Uma disposição capital de Christo na organização da sua
Igreja fica para elles inoperante, lettra morta.

(2) Como assim, Snr.? Porque aííirmar, sem provar? Desta-

que do commentario transcrito uma só frase que não seja conse-

quência lógica e incontrastavel do "tudo o que ligares na terra será

ligado nos céus."

(3) Lá isso não! O texto evangélico diz assim: "Onde dois ou

tres estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio delles (Math.,

XVIII, 20). — Onde é que diz o Salvador "nos mesmíssimos ter-

mos" que tudo o que ligarem "dois ou tres congregados em seu

nome" será ligado também nos céus? Manifestamente, o Snr. Ernes-

to de Oliveira, perturbado com o texto inopportuno, ficou com a
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— Que o Salvador tivesse conferido ao Collegio

apostólico a mesma plenitude de poderes que a Pedro,

já o sabíamos; não é novidade descoberta pelo Snr.

Ernesto que a p. 27 da I R C poderia ler como "não.

ha nenhuma incompatibilidade entre estas duas verda-

des . Um soberano diz a um general :

'

' General, con-

fio-te todo o meu exercito. Tens plenos poderes para

dirigir energicamente a campanha e levar a pátria á

victoria. Tudo o que fizeres para defender a nação

desde já o sancciono como se por mim fôra feito . Dias

depois fala o mesmo soberano ao estado maior no meio

do qual se acha o generalíssimo escolhido: "Confio-

vos o meu exercito. Tendes plenos poderes para diri-

gir energicamente a campanha etc
.

" Que hermeneu-

ta sophista haverá ahi que pretenda inferir das ulti-

mas palavras do soberano que já não ha generalíssi-

mo no exercito e que a plenitude do commando foi es-

tendida a cada um dos officiaes presentes? Quem po-

derá sustentar sensatamente haver incompatibilidade

entre os poderes do Estado Maior e a chefia de um
só? Ninguém. Ambos as expressões são, não só con-

ciliáveis, mas apresentam juridicamente toda a exacti-

dão desejável . Diz-se em rigor de direito que um cor-

po moral possue todos os poderes de que se acha in-

vestido o seu chefe. Porque esquecer esta regra de

senso commum quando se trata de interpretar o Evan-
gelho para fantasiar contradicções que não existem"

etc, etc. Como vê, Snr. Ernesto, a sua objecçãosi-

nha já havia sido considerada e resolvida. Porque re-

peti-la teimosamente como se nada se houvera dito?

E' isto discussão sincera? desejo real de conhecer a

verdade ou obstinação de preconceitos irreductiveis ?

Não, tratemos a palavra de Deus com mais sub-

missão e reverencia. Em S. Matheus, c. 16 diz

visão offuscada e viu no Evangelho o que no Evangelho não se en-

contra. Segundo texto, e este sacro, que encontramos falseado.
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Christo só a Pedro: "tudo o que ligares na terra será

ligado no céu. . . "Logo, Pedro só tem a plenitude dos

poderes na Igreja de Deus. Em S. Matheus, c. 18

diz Christo aos seus apóstolos com Pedro: tudo o que

ligares na terra será ligado nos céus ..." Logo, no Col-

legio apostólico com Pedro, reside também a plenitu-

de dos poderes ecclesiasticos . Eis o Evangelho. E o

catholicismo ensina que no Papa só, successor de S.

Pedro, reside a plenitude dos poderes, e que no corpo

episcopal em união com o Papa — successão do Col-

legio apostólico com Pedro — se acha igualmente a

mesma plenitude de jurisdicção. Eis a Igreja catho-

lica. Entre a palavra de Christo e a constituição da

sua Igreja fiel, a equação é perfeita. Que fizeram os

protestantes das duas grandes palavras do Senhor?
Atiraram uma contra a outra e destruíram ambas.
No protestantismo não ha nem uma pessoa nem um
corpo moral com plenitude de poderes delegada por

Christo para ligar e desligar. Evidentemente, não nos

achamos em face da Igreja fundada pelo Salvador.

Ainda neste ponto, termina o Snr. Ernesto, ci-

tando um commentario de A. Pereira de Figuei-
redo, ao c. 18 de S. Matheus, passo do qual o theolo-

go regalista de Pombal pretende inferir a these gallica-

na da sujeição do Papa ao Concilio. Transcrita a inno-

cua citação, termina o protestante: "Está então fra-

gorosamente refutado o Rev. Franca por outro mem-
bro do magistério infallivel ( 1 ) da sua própria Igreja"

p. 60. — Notável maneira de argumentar! Só a Biblia,

só a Biblia ! clamam a cada passo os protestantes. Aper-

(1) Cada vez que o Snr. Ernesto tem o ensejo de oppôr um
a outro, dois theologos ou escritores catholicos de opinião diversa,

lá vem o inseparável apposto: "o membro do magistério infallivel."

Se o illustre engenheiro julga assim frisar alguma contradicção no
ensino catholico engana-se redondamente; dá apenas mais uma prova
de não haver comprehendido migalha da doutrina que estuda e cri-

tica. E esta ignorância não é muito meritória.
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ta-se-lhes o cerco com a Escritura nas mãos ; elles esca-

pam pela tangente e vão procurar qualquer theologo

gallicano e semi-jansenista que tenha escrito alguma in-

coherencia apaixonada contra o primado de Roma, e gri-

tam satisfeitos: Refutação fragorosa!!! Não, Snr.

Ernesto, vamos ao Evangelho que é infallivel e dei-

xemos Antonio de Figueiredo que não é infallivel.

No Evangelho está escrito que Christo disse a Pedro

:

tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo

o que desligares na terra será desligado nos céus! E
da palavra de Christo não ha refutação fragorosa:

manet in aeternum!

Mas o trecho de S . Matheus não é isolado . Pas-

semos rapidamente por S. Lucas para chegarmos
logo a S. João. Em S. Lucas, XXII, 31 sgs., dispu-

tavam os apóstolos sobre o primado. Toma Christo a

palavra e dirigindo-se a S. Pedro: "Simão, Simão,

Satanaz vos pediu com instancia para vos joeirar como
trigo ; mas eu roguei por ti, para que a tua fé não des-

faleça, e tu, uma vez convertido (1) confirma os teus

irmãos .

" Muito poderíamos dizer sobre este texto no-

tável, mas seremos breve salientando sobretudo o ad-

mirável parallelismo com o outro logionâo Senhor em
S. Matheus. Christo fala só a Pedro. Simão, ro-

guei por ti. . . tu confirma os teus irmãos . Dá-lhe por-

tanto uma missão relativa aos outros apóstolos —
teus irmãos. Que missão é esta? Satanaz vos ten-

ta ; o Collegio apostólico é ameaçado na sua fé ; as por-

tas do inferno impugnam. Qual o meio de preservar

o thesouro divino e impedir que o pequenino collegio

não seja disperso ao sopro do ventilabro que joeira?

(1) Uma vez, TtOTE, é formula indeterminada, sem nenhuma
restricção de tempo, "em se offerecendo occasião." Convertido,

èmOTQZtyaC, pôde significar, arrependido de tua culpa, ou, talvez

melhor, "por tua vez." A frase poderia pois traduzir-se e "tu, por
tua vez, em se apresentando a occasião, confirma os teus irmãos."
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Christo ora por Pedro, para que, não desfallecendo a

sua fé, pudesse confirmar os seus irmãos. A unida-

de, a estabilidade, a vida da Igreja descançam na pu-

reza intangível da fé; a pureza e a integridade da fé,

defende-as Pedro assistido pela oração infrustravel de

Christo: Ego rogavi pró te ut non deficiat fides tua.

Pedro é pelo Salvador instituído o seu ministro para

confirmar na fé os seus irmãos contra os assaltos de

Satan. (1). Eschematicamente poderemos salientar

esta harmonia entre S. Matheus e S. Lucas no se-

guinte quadro (2)

:

As portas do Inferno im-

pugnarão a Igreja.

1 Eu te digo que tu és Pedro

I

e sobre esta pedra edificarei

a minha Igreja

.

As portas do inferno não

prevalecerão.

Satanaz quer joeirar-vos

como trigo.

Eu roguei por ti para que

não desfalleça a tua fé e tu,

uma vez convertido, confir-

ma os teus irmãos.

Satanaz não dispersará.

Vamos logo á investidura do primado na scena ad-

mirável narrada por S. João XXI. 15 sgs. Ainda
uma vez o Senhor dirige-se a Pedro e só a Pedro, cha-

mando-o pelo nome próprio com a solemnidade das ou-

tras occasiões já referidas e salientando-o entre os ou-

tros. "Simão, filho de Jonas, tu me amas, mais que

(1) Contestando que deste trecho se possa inferir o dom da
infallibilidade conferido por Christo a S. Pedro, escreve o Snr.
Ernesto a p. 124: "E naquella mesma noite caiu Pedro fragorosa-
mente sem que de nada lhe valesse a intercessão de Jesus Christo."
Mas, illustre Senhor, Christo não orou para que Pedro não caisse,

mas para que a sua fé não desfallecesse. Não confundir impecca-
bilidade com infallibilidade; são cousas muito distinctas. — Que
significam então as palavras do Senhor? Ouvi a admirável exegese:
"Trata-se neste texto não da infallibilidade mas precisamente da sua
fallibilidade. " p. 125. — Christo diz: Roguei por ti para que a tua
fé não desfalleça. Ernesto de Oliveira commenta: minha oração não
terá effeito porque serás fallivel como qualquer outro. Notável po-
der hemeneutico!

(2) Cfr. M. D'Herbigny, Theologica de Ecclesia, Paris, Beau-
chesne, 1921, t. I, 2." ed., p. 261-264.
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estes?'' Por tres vezes com ligeira modificação repete

o Senhor a pergunta e, por tres vezes, á resposta hu-

mildemente affirmativa de S. Pedro lhe diz: "Apas-
centa os meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas."

Prestes a deixar a terra, Christo confia ao Apostolo,

já tantas vezes por elle distinguido, a guarda de seu re-

banho, de todas as suas ovelhas, sem nenhuma ex-

cepção, oves meas, agnos meos . Cordeiros ou ovelhas

que Pedro não apascenta não são de Christo

.

Desenvolvemos amplamente esta prova. Que lhe

oppõe de novo o Snr. Ernesto? Nada, nada. — A
scena de S. João, diz elle, tem apenas para S. Pedro

o alcance de uma simples restauração no apostolado de

que havia sido destituído. A prova evangélica de que

S. Pedro decairá da sua dignidade apostólica, essa fi-

cou no tinteiro de Ernesto de Oliveira, como já ha-

via ficado no de Careos Pereira. Mas, ainda assim,

dado que Pedro "tivesse decaido, até ali não havia sido

reintegrado no múnus apostólico ? Não foi Pedro o pri-

meiro dos apóstolos a quem Jesus resuscitado honrou
com uma apparição singular? Mais. Antes da scena

que narramos, descrita por S. João no cap. 21, conta

o mesmo evangelista, no capitulo anterior, a apparição

de Christo a todos os apóstolos (excepto Thomé) na
tarde do dia de sua Resurreição e as palavras que en-

tão lhes dirigiu: "Como o meu Pae me enviou, assim

eu vos envio a vós . . . Recebei o Espirito Santo, a quem
perdoardes os peccados lhe serão perdoados, a quem
os detiverdes lhe serão detidos" {João, XX, 21-23).

Pedro favorecido por Christo de uma visita particular,

Pedro investido do poder de perdoar os peccados, Pe-

dro ainda não havia sido restaurado na sua dignidade

de apostolo? inadmissível !" I R C p. 31

.

Isto já havia sido escrito. Não, retoma o Snr.

Ernesto: "Uma commissão geral, conferida a uma
reunião de pessoas, não entende com algum extranho
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que entre ellas se ache; porque então teríamos egual-

mente de admittir que varias promessas de eterna as-

sistência feitas por Jesus a seus apóstolos em conjuncto,

couberam também a Judas de Kerio." p. 61. Af fir-

mar que S. Pedro, já distinguido por Jesus com uma
apparição singular era um "'extranho" no Collegio

Apostólico e a quem Christo não falava, não communi-
cava o Espirito Santo, não enviava como o Pae O en-

viara ; estabelecer uma comparação entre S . Pedro, que

logo depois de sua queda recebera um olhar misericor-

dioso de Jesus e chorara amargamente a sua culpa com
Judas, o empedernido de quem Christo havia dicto que

meihor lhe fôra não houvesse nascido — é muito, é de-

mais. Snr. Ernesto/ E' preciso depôr as escamas de

um preconceito tenaz para ler o Evangelho com olhos

mais puros, mais sinceros, mais de ver. (1).

Mas que seja. Que S. Pedro tivesse decaído da

sua dignidade apostólica, que nella ainda não tivesse

sido reintegrado. Foi-o nesta occasião. Em que ter-

(1) Ao commentar esta sceiía admirável cie bcileza e profun-
didade, a petrophobia do Snr. Ernesto desvaira-lhe o juizo a ponto
de dar cincadas no grego mais elementar. '"Nem sequer ousa S. Pe-
dro dizer que o amava e, muito menos que o amava mais do que
os outros; pretende apenas o ultimo logar na escala dos afectos
que podem vincular um homem a outro: estima-o!" p. 63. — A ra-

zão philologica ou semântica desta portentosa conclusão é, diz o pro-

fessor^ que S. Pedro não emprega o verbo ayoutáco que signi-

fica amo. mas cpi/.SCO tenho em grande conta, estimo. O grego

do Novo Testamento deve ser um livro fechado com 7 sigiilos para
o prec'aro hellenista do Paraná. A differença precisa entre os dois

verbos é que qpiAéío indica um amor mais affectivo e mais terno,

como o que nos liga aos parentes e amigos Íntimos. Cfr. F. Zorell,

Novi Testamenti Lexicon graecum, p. 603. Com este amor, Deus
ama o seu Filho Unigénito (S. João, V, 20). Com este amor, Jesus
amava Lazaro (S. João XI, 3. 36), a João, o discípulo predilecto

(Ibid. XV, 2). Com este amor, diz Christo que o amavam os seus
discípulos (Ibid. XVI, 27); com este amor, amavam os primeiros

christãos a S. Paulo (Ad Titum III, 15) etc, etc. Vem o Snr. Er-
nesto e corrige magistralmente: rpiXsco, indica o ultimo logar

na escala dos affectos!! Não seria mais prudente estudar melhor e

não querer rebaixar S. Pedro á custa de tantas heresias puilologi-

cas e theologicas!
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mos? Em termos taes que lhe restituem não só o apos-

tolado mas o primado promettido em S. Matheus.
"Que inconveniente, commenta S. Agostinho, se Pe-

dro depois desse peccado (da negação) é constituído

pastor da Igreja, como Moysés, depois de ferir o egy-

pcio, foi feito Chefe da Synagoga." (1). Constituído

pastor da Igreja, S. Pedro é, como Moysés, o chefe

escolhido por Deus para o governo do seu povo. In-

sistamos nas palavras de Christo . O poder que lhe con-

fere o Salvador é amplíssimo. Sua fonte immediata é

o próprio Christo; seu objecto, contido na latitude de

significado do termo apascenta, jroípiave, empregado na

Escritura para designar a potestade real e a dignida-

de messiânica (Ps . 2, 9; Math. II, 6; Is, XLIV, 28,

etc
.

, etc
. ) ; sua extensão, tão illimitada quanto as ove-

lhas e os cordeiros de Christo, sem nenhuma excepção

.

"Nada se exceptua, onde nada se distingue" diz S.

Bernardo (2). S. João faz-nos aqui realmente as-

sistir á investidura do primado em toda a amplitude

com que havia sido promettido em S. Matheus.
— "Pastor de todas as ovelhas e de todos os cor-

deiros, embarga o nosso adversário. . . mas não pastor

dos outros pastores, a menos que não tenhamos de en-

tender por cordeiros, as ovelhas, e por ovelhas, os pas-

tores", p . 65 .
— O antiromanismo do Snr . Ernesto

impede-lhe de ler serenamente a palavra divina. Nos
Evangelhos só Christo é designado pastor; este titulo

(1) "Quid ergo incongrunm si Petrus post hoc peccatum factus
est pastor Ecclesiae, sicut Moysés post percussum aegyptium factus
est rector illius synagogae?" Contra Faustum. XXI I, 7, (ML,
XLII, 445). Muito frequente e muito expressiva na archeologia
christã é esta aproximação entre o chefe eleito por Deus para le-

gislador e conductor do seu povo e o supremo jerarcha da nova so-

ciedade nascida do Segundo Pacto entre Deus e a humanidade. Cfr.

Garrucci, Storia dell'arte Cristiana, Prato, 1879, vol. V; Kneller em
Stimmen aus Maria Laach, 1901, I, 237-257.

(2) "Nihil excipitur ubi distinguitur nihil." S. Bernardo, De
consideratione, II, 15.
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não é dado a nenhum dos discípulos ( 1 ) . O collegio

apostólico constitue o pequenino rebanho, pusillus grex

{Lc, XII, 31); Christo é o único pastor, que dá a

vida pelas suas ovelhas jiqoôótcov ( Joan X, 15), (o

mesmo termo que se encontrará depois na scena do

primado) ; ha ainda outras ovelhas, diz Jesus "que não

são deste redil (dos Judeus), é preciso adduzi-las para

que ouçam a minha voz e se faça um só rebanho e um
só pastor." Eis o que nos apresenta o Evangelho:

Christo, unico pastor, todos os demais, cordeiros e ove-

lhas suas (oves meas) a constituírem o seu rebanho.

Ao sair deste mundo, Christo não o deixará órfão de

pastor; quer legar-nos, no dizer de S. Ambrósio, "um
vigário de seu amor." (2). A Pedro e só a Pedro,

confia o múnus de apascentar, em seu nome e com sua

autoridade, sem nenhuma restricção, suas ovelhas e

seus cordeiros.

"Mas também S. Paulo era pastor de todas as

egrejas (II Cor. XI, 28) e de todos os homens! {Act

.

XXII, 15). Donde, etc." — O Snr. Ernesto está

trucando de falso a Escritura. Porque não citou os

textos a que allude? Fiado na inércia de 99 sobre 100

dos leitores que não tomariam o trabalho de averiguar

as citações, o puritano autor embarcou-lhes uma mer-
cadoria avariada. Leiamos os passos indicados. II Cor.

XI, 28: "Sem falar de tantas outras cousas lembra-
rei os meus cuidados de cada dia, a sollicitude de todas

as igrejas?" Cuidados e sollicitude, eis o de que fala

(1) Mais tarde, já constituída a Igreja, os apóstolos ou bispos
são chamados pastores, mas sempre com uma restricção que lhes li-

mita a funcção a uma determinada parte do rebanho. "Cuidae de
vós e de toda a grei na qual (igreja de Epheso) o Espirito Santo vos
estabeleceu bispos para governar a Igreja de Deus." Aci. XX, 28;
"Apascentae o rebanho de Deus que vos foi confiado, qui in vobis
est." I Petr. V, 2. Pastor immediatamente constituído por Christo
e sobre todas as suas ovelhas, Pedro e só Pedro. E' a Biblia, snrs.
protestantes.

(2) S. Ambrósio, In Luc. LX, c. 24 (ML. XV, 1848).
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S. Paulo. Sollicitude é preoccupação, zelo, carinho,

cuidado. Sollicitude de todas as igrejas, pôde ter e tem
todo o apostolo, sem que isto implique nenhuma juris-

dicção e menos ainda jurisdicção suprema. "Pastor"
de todas as igrejas, é pura invenção do Snr . Ernesto .

Mais um texto falsificado; é o terceiro.

Act . XXII, 15. Ananias diz a S. Paulo conver-

tido: "Tu lhe (a Christo) servirás de testemunho

deante de todos os homens, das coisas que viste e ou-

viste." Servir de testemunha, isto é, attestar, dizer o

que se viu o ouviu, transforma-se na exegese esca-

moteadora do Snr. Ernesto em "pastor. . . de todos

os homens .

" Se isto não é, que será, falsear a expres-

são de um autor? Subimos a quatro.

Resumamos a admirável harmonia e concatena-

ção dos textos evangélicos, estudados até aqui, com
as palavras syntheticas de Franzelin: "Em toda a

parte é a mesma pessoa que attesta e institue, Christo,

fundador da Igreja; a mesma pessoa á qual, singular-

mente, se referem o testemunho e a instituição, Simão
Pedro; o mesmo termo, isto é, as mesmas pessoas, so-

bre as quaes Pedro é constituído, a saber, o collegio

apostólico e a Igreja universal designada sob nomes
diversos: minha Igreja, o reino dos céus, os teus ir-

mãos, minhas ovelhas, e meus cordeiros; o mesmo ob-

jecto real, isto é, o mesmo poder promettido e instituí-

do sob diffcrentes figuras : pedra da Igreja, chaves do

reino, firmamento da fé, pastorado do rebanho de

Christo; por ultimo, o mesmo fim, na promessa e na

instituição, a própria organização, a segurança inde-

fectivel, a unidade visivel da Igreja." (1).

(1) Franzelin, De Ecclesia Chrisíi, th. 10, Romae 1887, p. 126.
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Tal a constituição de Igreja, como a estabeleceu

Christo e como resalta do exame directo, sereno e im-

parcial, do Evangelho. Mas o Evangelho não é um
pergaminho morto que nos chegou embalsamado no pó
das biblíothecas . E' um livro vivo e que começou a

ser vivido pelos primeiros christãos e foi sempre vi-

vido na Igreja. Como entenderam os nossos primeiros

paes na fé estes textos evangélicos? Qual a interpre-

tação que lhes deram e como. em harmonia com elles,

organizaram a sociedade religiosa das almas bapti-

zadas ?

Para respondermos a esta pergunta fizemos uma
sondagem na historia e mostramos, citando textos e

mais textos, como. pelo primado de Pedro, está o tes-

temunho solemne, irrefragavel da Igreja universal

.

Citamos padres e escritores isolados; entre os latinos,

Tertuliano, S. Cypria.\t o, S. Agostinho, S. Am-
brósio, S. Jeronymo, S. Máximo, S. Optato de

Milevio, S. Leão Magno; entre os gregos, Orige-

nes, S. Epiphanio, S. Gregorio de Nazianzo, S.

Gregorio Nysseno, S. Cyrillo de Alexandria, S.

Nilo, Theophilato, S. Chysostomo; entre os orien-

tacs, S. Ephrem e S. Aphraates. Quem quer que

não seja de todo leigo na literatura dos 5 primeiros sé-

culos da nossa éra terá saudado nestes nomes os prínci-

pes da sciencia e da santidade christã. — Citamos os

testemunhos collectivos, e por isso infinitamente precio-

sos, das differentes igrejas, crystallizados nos seus li-

vros officiaes de orações, reproduzindo alguns trechos

da liturgia grega, syriaca e eslavo-russa, justamente as

mais afastadas de Roma. — Citamos por ultimo a affir-

mação solemne e majestosa da Igreja reunida nas suas

assembléas universaes. Os concílios ecuménicos de

Ephéso, Chalcedonia, Nicéa (2), Lyão, Constança, e

Florença proclamam unanimes o primado de Simão
Pedro, a que por ultimo as recentes descobertas ar-
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cheologicas vieram trazer ainda a confirmação dc seu

depoimento insuspeito (Cfr. IRC, paginas 35-39;

529-532).

A nossa exegese não é uma tortura de textos, im-

provisada para legitimar uma revolta de paixões mal

dominadas. E' o caudal sereno e tranquillo da verda-

de que avança no correr dos séculos, avolumado con-

tinuamente pela contribuição dos maiores génios e dos

maiores santos de que se ufana a historia do chris-

tianismo

.

A esta nuvem de testemunhos que oppôs o Snr.

Ernesto de Oliveira? Não quiz falar elle„ deu a

palavra a Antonio Pereira de Figueiredo: "Nas
suas epistolas mostrou Launoy que pela interpretação

que toma por esta pedra a pessoa de S. Pedro não se

acham mais que dezesete padres; e os que se acham
pela outra passam de quarenta e quatro." p. 67. —
O honesto Snr. Oliveira tinha deante dos olhos

a prova provada da falsidade desta asserção . Sem pre-

tender absolutamente ser exhaustivo eu havia citado

21 padres c 6 concílios ecuménicos, além dos documen-
tos litúrgicos e archcologicos . No emtanto, citado Fi-

gueiredo, prosegue despreocupadamente : "A' lista

de dezenove Doutores (1) que S. Revma. apensou

(1) Aliás 21. E porque calar os 6 concílios ecuménicos? Por-
que omittir toda a demonstração monumental da archeologia? por-
que passar em silencio o testemunho precioso das mais antigas li-

turgias orientaes? — Já que a lista dos 21 não satisfaz ainda ao Snr.
Ernesto, elevemo-la ainda. Eusébio de Cesárea, Demonstratio evang.
1. 3, c. 5 (MG, XXII, 216, 220); S. Epiphanio, Ancor., c. 9. (MG.
XLIU, 33); Asiterio de Amasea, Hora. 8 in Petrum et Paulum (MG.
XL, 268); Macário de Magnesia, Apocriticus, I, 3, c. 27; Proclo, bis-

po de Constantinopla, Or. in transfig. n. 2. (MG., LXV, 767); S.

Cyrillo de Jerusalém, Cat. 17, n. 4; 11, n. 3. (MG., XXVIII, 997,

693); Victorino, In epist. ad Gal., 1. 1, p. 9. (MG., VIII, 1155);

Gaudêncio, bispo de Brescia, Sermo 20. (ML., XX, 995); Cassiano,

Contra Nestorium, 3, c. 12. (ML, L, 67); S. Máximo, de Turim,
Hom. 54, (ML., LVII, 333); Firmiliano, de Cesárea, Epist. ad
Cypr. n. 17, Ed. Hartel, p. 821. Ahi tem o Snr. Ernesto mais 11

nomes a acerescentar á lista anterior.
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ao seu volume, em abono da interpretação catholica,

podemos oppôr uma outra, superior a quarenta e qua-

tro (1) de doutores tão canónicos e tão ecuménicos

como os outros em abono da interpretação de S . Agos-

tinho, por nós adoptada e defendida.'' p. 68. — Por-

que então não oppôs? Se o Snr . Ernesto já tinha "44

doutores tão canónicos e tão ecuménicos" como. os já

citados, porque não os allegou no seu livro, com as re-

ferencias exactas? Simples trabalho de copista. E a

occasião era tanto mais azada, quanto havíamos es-

crito textualmente: "Entre os Santos Padres não ha

um só que negue ter Christo concedido a Pedro o pri-

mado de jurisdicção na Igreja universal." IRC. p. 35.

Que magnifica opportunidade de oppôr 44, onde se ne-

gava a existência de um só! Mas que faz o Snr. Ernes-
to? A esta minha frase que elle qualifica de "affirma-

ção ousada." responde: "Conhecemos um. E é quan-

to basta para destruir a proposição aventada", p. 71.

E cita depois S . Paulo . O que diz o Apostolo das

Gentes, veremos logo. Mas a resposta é de toda des-

cabida . Havíamos pedido um S . Padre, e o Snr . Er-
nesto cita rim Apostolo . S . Paulo não é Santo Padre,

Snr . ; esta expressão é technica, tem o seu significa-

do preciso, só se applica aos escritores não inspira-

dos. A autoridade de S. Paulo, se existisse, seria, sem

(1) Como folgaríamos de conhecer 44 nomes de SS. Padres e

doutores, que, nos cinco primeiros séculos (a estes reduzimos o nosso
inquérito) negaram o primado de Pedro! — Uma pergunta, á mar-
gem da questão presente. Se assim é, se para a interpretação de
S. Matheus se podem citar, de um lado e de outro, autoridades de
grande peso, porque impugnar a interpretação catholica? Se o prin-

cipio fundamental do protestantismo é o livre exame das Escrituras,

porque não poderão os catholicos livremente interpretar S. Matheus
como o entenderam S. Ambrósio ou S. Jeronymo, S. Gregorio ou
S. Cyrillo, o concilio de Epheso ou de Calcedonia, e, em harmonia
com esta interpretação, organizar a estructura social da sua Igreja?
Como explicar, na lógica das próprias doutrinas adversarias, esta

propaganda do protestantismo em paiz catholico? Porque este an-
tagonismo acirrado, este odio mal contido contra tudo o que é

romano?
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duvida, superior a de qualquer doutor da Igreja; mas
não era disto que se tratava. E se é exacto que na

Epistola aos Gaiatas "não se podia negar o primado

de S. Pedro em termos mais explícitos," p. 17, como
explicar que nenhum S. Padre tivesse visto e repeti-

do esta negação tão manifesta de S. Paulo? Como en-

tender que, num ponto fundamental para a constitui-

ção da Igreja, o Apostolo das gentes fosse contraria-

do por todos os doutores e concilios durante 1 5 séculos

de christianismo?

Está, portanto de pé, a "affirmação ousada";

"entre os Santos Padres não ha um só que negue ter

Chrisfo concedido a Pedro o primado de jurisdicção

na Igreja universal." A posição dos reformadores do

século XVI, [contrasta, em antithese completa, com
toda a historia do christianismo. — O leitor já terá

notado os termos da proposição acima; com ella não

negamos a existência de interpretações allegoricas e

praticas do Tu cs Petrus, que, se encontram, essas sim,

com frequência nos SS. Padres. Quem quer que se

ache familiarizado com a literatura patrística, sabe

distinguir a exegese literal e dogmática da parenetica.

Nas suas homelias ou escritos destinados á edifica-

ção dos fieis, supposto o sentido literal e próprio do

texto de S. Matheus — absolutamente incontestado

e universalmente admittido — frequentemente desen-

volvem os Padres os sentidos accomodaticios ou as ap-

plicaçõcs moraes. Não era necessário fazer de ante-

mão polemica anti-protestante ou antigallicana em to-

das as praticas dominicaes. Respigar estes tópicos

como argumentos em favor de uma these — como fi-

zeram os protestantes e os regalistas gallicanos typo

Launoy ou A. de Figueiredo — é dá-la como de-

sesperada. Que o diga o insuspeito Loisy: "semelhan-

tes interpretações poderão ter sido propostas pelos an-

tigos commentadores em vista das applicações moraes
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e relevadas pela exegese protestante com interesse po-

lemico. Mas se quisermos transformá-las em sentido

histórico do Evangelho, não passam de distincções

nullas que fazem violência ao texto." (1)-

Se contra a nossa ''ultima affirmação ousada,"

o Snr. Ernesto, apesar de ter entre mãos 44 carabi-

nas embaladas não disparou uma só, tentou todavia

afastar de combate duas das grandes autoridades, que

havíamos allegado em favor da exegese clássica: a dc

S. Agostinho e a de S. João Chrysostomo, preten-

dendo, haviam estes dois grandes génios affirmado

proposições contradictorias que se entredestruiam. Ao
exame pausado da ecclesiologia de S. Agostinho que

o Snr. Ernesto, por nunca o haver lido, chama "o
grande protestante do século V," consagraremos um
estudo especial em excursus a este Livro I

.

De S. Chrysostomo havíamos lembrado o tex-

to em que se affirma, era "Pedro o corypheu daquelle

côro (apostólico), a bocca de todos os apóstolos, o

chefe daquella família, o prefeito de todo o orbe, o
fundamento da Igreja." (2). — Não, embarga o

Snr. Erx\"Esto, S. Chrysostomo escreveu também:
"Jesus não disse que edificou a sua Igreja sobre Pe-

dro, porque elle não edificou a sua Igreja sobre um

(1) A. Loisy, Les évangiles synoptiques, t. II, p. 7, 8. A exis-
tência, portanto, destas interpretações patristicas, não era necessário
que o Snr. Ernesto se desse ao trabalho de ir procurá-la em Launoi
ou Pereira de Figueiredo; já a havíamos indicado anteriormente,
IRC, p. 36.

(2) Hom. in illud: "Hoc scitote", n. 4, MG., LVI, 275. — O
Snr. Ernesto traduz "chori illius coryphaeus," "conforme a voz
unanime dos companheiros." Engano de latim, illustre professor.
S. Chrysostomo não allude á opinião dos companheiros; diz que
S. Pedro era "o corypheu do côro apostólico" (o coryfeu, era o
chefe do côro; a palavra /OQu(paíoÇ, entre os padres gregos, £
empregada frequentemente para designar cominando, governo, au-

toridade). A metáfora dc "corifeu do côro apostólico" é parallela

ás que se seguem; sob diversas figuras exprimc-se invariavelmente
a qualidade de superior, dc jerarcha supremo.
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homem, mas, sobre a fé. Que significa, então, 'sobre

esta pedra'? Significa: sobre a confissão contida em
suas palavras. E eu te digo que tu és Pedro e sobre

esta pedra edificarei a minha Igreja. Sobre esta pe-

dra, isto é, sobre a fé contida em tua confissão." Horn.

LIV, 2, sobre Math., XVI, 18." (p. 70). — Haven-

do, pois, contradicção entre as duas citações, devemos

preferir esta ultima; "a primeira não passa de uma
expressão hyperbolica, colhida em um discurso cheia

dos seus característicos arrebatamentos; ao passo que

a segunda consta de um comentário calcado sobre o

próprio texto em debate" p. 70. — Equivoco, illustre

professor, um e outro texto são tirados igualmente de

homelias . O peior, porém, é que S . Chrysostomo re-

pete, á saciedade, a sua interpretação tanto nos dis-

cursos arrebatados quanto nos frios e ponderados com-

mentarios . Vê-se que as obras do Santo não são fami-

liares ao cathedratico paranaense. Pedro é "a base da

Igreja." Cm illud. : Vid. Dom. hom. 4. n. 3; MG.
LVI, 123) e" o fundamento da fé" (C. lud. et theat.

MG. LV1, 265). Commentando S. Math. XVIII,
15: "Emquanto Christo assim falava aos seus discí-

pulos . . . Pedro, príncipe do côro apostólico, bocca dos

discípulos, columna da Igreja, fundamento da fé, fun-

damento da confissão, pescador de todo o orbe. . . dis-

se etc." {Bom. de decem mill. tal. n. 3; MG. LI, 20) .

A Pedro confiou Christo: "o governo effectivo de

toda a Igreja." {De paenit . Hom. 5. n. 2) "a admi-

nistração do universo." {In Joann. hom. LXXIII,
numero 1 ) .

Como conciliar então esta exegese, innumeras

vezes repetida, com o trecho allegado pelo Snr. Er-
nesto? Nada mais simples. O que o Santo quer su-

blinhar é que o Senhor fundou a sua Igreja não so-

bre Pedro, como homem, como individuo particular,

mas sobre Pedro, confessor da fé, e, como tal, funda-
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mento da Igreja que sobre a fé repousa. Excluir de

Pedro, com estas locuções, um primado de verdadeira

jurisdicção, nunca passou pelo espirito de Chrysos-

tomo . ( 1 ) . Senão é continuar a ler esta mesma homi-

lia citada pelo Snr . Ernesto, que, não sei porque mo-
tivo, subtraiu aos olhos do leitor os tópicos mais in-

teressantes e decisivos. "Passa então [Christo] a de-

clarar como muitos hão de crer, anima-lhe [a Pedro,

trata-se da sua fé] a coragem e o constifue pastor."

Se falara da fé cm absoluto e em abstracto, estas con-

clusões não se seguiriam das palavras de Christo. Pouco

adeante: "O que é próprio de Deus, a saber, perdoar

peccados, tornar a Igreja inconcusa no embate de tan-

tas ondas, tornar um pescador mais firme que a pe-

dra no meio dos assaltos de todo o mundo, tudo isto

[Christo] promette dar-lhe [a Pedro] ." Se a estas ex-

pressões tão inequívocas quisermos accrescentar o

commentario vivo dos factos lembraremos ainda que

o santo patriarcha de Constantinopla, duas vezes in-

justamente condemnado por dois synodos reunidos no
Oriente e exilado pelo imperador, appelou para Roma,
para Innocencio I, afim de que declarasse a nullidade

(nullum habere robur) das sentenças contra elle pro-

nunciadas. Assim entendia o primado de Pedro e de

seus successores um dos maiores, talvez o maior dos

Padres gregos. ChrysosTomo contra Chrysostomo?
Não: a doutrina e a vida do Santo apresentam a co-

herencia da verdade e a simplicidade da linha recta

.

(1) O mesmo se diga de S. Cyrillo e S. Hilário que o Snr.
Ernesto lembra sem lhes citar os textos. Quando estes vierem, dis-

cuti-los-emos.
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§ 2. O primado de S. Pedro na Igreja primitiva.

Contra o primado de S. Pedro, tão evidentemen-

te attestado nos Evangelhos, julgam os protestantes

poder tirar da historia primitiva da Igreja dois gru-

pos de argumentos: a existência de alguns factos in-

compatíveis com esta primazia, a ausência absoluta

de vestígios do seu exercício.

Entre os factos do primeiro género avultam a

missão de S. Pedro á Samaria e o incidente de S.

Paulo com S. Pedro em Antiochia.

Missão a Samaria. "Quando os apóstolos que es-

tavam em Jerusalém, ouviram que a Samaria havia

recebido a palavra de Deus enviaram para lá Pedro

e João." Aci. VIII, 14. — Dahi, inferem os protes-

tantes, que Pedro, mandado, pelos outros apóstolos não
lhes podia ser superior. Respondi que, no texto, o ter-

mo empregado àKooxéhkeiv, enviar, não implica ne-

nhuma relação de igualdade ou superioridade entre

quem envia e quem é enviado. Enviar, é obter eífiçaz-

mente que outro vá, mandando, aconselhando ou pe-

dindo . E' linguagem corrente : o capitulo enviou o

bispo a Roma, os irmãos enviaram ao pae, o irmão

mais velho; o exercito enviou o general ao soberano.

Tratava-se de uma missão difficil, como a de aggre-

gar os samaritanos, odiados pelos judeus, á igreja

nascente. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém

reuniram-se, e, em deliberação commum á qual certa-

mente não podia ser alheio o próprio S . Pedro, envia-

ram para lá, com S . João, o príncipe dos apóstolos,

cuja autoridade podia resolver definitivamente as dif-

ficuldades da missão espinhosa e cortar cerce pelas

murmurações do nativismo estreito de pertos judai-
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zantes. O Snr. Ernesto não ficou contente com esta

explicação obvia. Lendo-se "enviar", diz elle "aggra-

va-se muito mais" a posição catholica. E arma, so-

lemne, o syllogismo seguinte: "Maior: Disse nosso

Salvador :

4
' Não é o servo maior do que o seu Senhor,

nem o enviado maior do que aquelle que o enviou."

João, XIII, 16. Menor: Ora S. Pedro, diz a Santa

Escritura, foi enviado pelos apóstolos. . . Conclusão.

Logo, S . Pedro não era maior do que os apósto-

los, p. 77.

O syllogismo majestoso do Snr . Ernesto de Oli-

veira. . . tem apenas. . . 4 termos. E" muito para uma
conclusão lógica, Snr. O "enviou" da maior, não é o

mesmo da "menor". No original de S. João, no ca-

pitulo citado, o "enviou" traduz o verbo grego ité^wia),

que, entre outras significações, tem a de enviar ou

acreditar uma embaixada. O contexto precisa-lhe o

significado "não é o servo maior qtie o seu senhor,"

e, no texto parallelo de S. Math. X, 24, "não é o

discipulo maior do que o seu mestre." Christo esta-

belece a sua superioridade acima dos discípulos. Nes-

te sentido, é perfeitamente exacto dizer-se que o "en-

viado não é maior do que aquelle que o enviou," como
o embaixador não tem mais autoridade do que o chefe

de estado que lhe deu as credenciaes. Outras são as

expressões verbaes, outro o contexto que emoldura a

pericope dos Actos. Aqui não é um soberano que dá

credenciaes a um embaixador; são os apóstolos que

se reúnem para deliberar qual delles convém, vá resol-

ver pessoalmente o caso delicado dos samaritanos.

Não ha, portanto, maneira de extrair do "enviaram"
de S. Eucas um argumento contra o primado de S.
Pedro. — E' digno de attenção como os protestan-

tes, quando se trata de diminuir o Príncipe dos após-

tolos se contentam de semelhantes ninharias, elles, que

resistem obstinadamente á evidencia das majestosas e
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singulares expressões dirigidas por Christo ao humil-

de pescador da Galiléa. (1).

— O argumento Achilles, do Snr . Ernesto, é a

altitude de S. Paulo em relação a S. Pedro, qual nos

é descrita principalmente na Epistola aos Gaiatas. —
E' triste e deloroso; tratamos este ponto com especial

cuidado, resolvendo sinceramente todas as difficulda-

des protestantes. Tudo debalde. O professor volta a

martellar automaticamente as mesmas objecções do

Snr . Eduardo Pereira como se nada houvera sido

explicado. Refaçamos brevemente ainda uma vez o
trabalho já feito tantas outras.

Os primeiros convertidos á nova fé vinham do

judaísmo. Na igreja mãe de Jerusalém, os apóstolos

por não romperem violentamente com os seus antigos

correligionários continuaram com fidelidade as prati-

cas e ritos antigos; subiam ao templo a fazer oração

ás horas do costume, submettiam-se ás purificações

legaes etc. Foi S. Pedro quem, por uma revelação do
céu, abriu as portas da Igreja á gentilidade, baptizan-

do o centurião Cornélio; foi ainda S. Pedro, com
S. João, que aggregaram á nova igreja, os scismati-

cos e odiados samaritanos. — Eram as primeiras af-

íirmaçôes do universalismo christão sobre o particula-

(1) Citáramos, em abono da nossa interpretação, outros textos

da Escritura, em que o ' enviaram" longe dc implicar uma autorida-

de, é usado para exprimir relações de inferior a superior. Assim:
"os israelistas enviaram Phineas e os príncipes das tribtis a Galaad."
Commenta o Snr. Ernesto: "Não lhe acode o exemplo; a nação é

maior do que os que foram enviados." p. 77. O illustrc professor

tem o segredo critico de interpretar as expressões de um regimen
theocratico de ha 3000 annos com a mentalidade da soberania popu-
lar do' Contracto Social de Rousseau. — Dizíamos ainda: "os fieis

de Antiochia enviaram Paulo e Barnabé aos apóstolos de Jerusa-

lém". — Não, embarga o Snr. Ernesto, o verbo empregado éxáaa03>

o que fizeram foi "assentar que sobre esta questão subissem Paulo

e Barnabé com alguns outros, aos apóstolos e presbíteros de Jeru-

salém." p. 77. —' Foi, precisamente, o que succedeu no nosso caso:

os apóstolos assentaram entre si que Pedro e João descessem até

a Samaria.
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rismo judaico. A perseguição que sobreveiu depois da

morte de S . Estevam veiu offerecer o ensejo de alar-

gar estas conquistas. Alguns christãos fugitivos que

se retiraram para a Phenicia, a ilha de Chypre e An-

tiochia, começaram a pregar o nome do Senhor Jesus

aos gregos, convertendo grande numero. O ruido

destes acontecimentos chegou até á igreja mãe de Je-

rusalém, que para lá enviou logo a Barnabé. Ven-

do elle o immenso campo que se abria ás esperan-

ças da nova fé, foi a Tarso e de lá trouxe consigo

Paulo e ambos trabalharam, durante um anno, em An-
tiochia, onde se fundou assim, a primeira igreja mixta,

composta de elementos judaicos e gentios, e onde pela

primeira vez os discípulos se denominaram christãos.

Act. c. XI.

As difficuldades iam começar. De volta á An-
tiochia, após uma excursão missionaria pela ilha de

Chypre, pela Pamphylia e pela Phrygia, encontraram

os apóstolos a nova christandade em effervescencia.

Alguns elementos vindos de Jerusalém haviam incul-

cado a necessidade da circumcisão mosaica como clau-

sula essencial para a salvação. Grande foi a perple-

xidade e a agitação dos ânimos . Para acalmá-los e re-

solver definitivamente a questão foi deliberado que se

consultassem os apóstolos. Paulo e Barnabé subiram
a Jerusalém . S . Paulo diz-nos expressamente ter sido

uma revelação que o levara a emprehender esta

viagem. Partiu para expor á igreja mãe o Evangelho
que pregava e de modo particular "aos principaes afim
de que vissem se não corria ou não tinha corrido em
vão." Gal. II. 2. (1). Os principaes, continua Paulo,

(1) Os ÔOXOtSvTeÇ são os chefes da Igreja e provavel-
mente os que são nomeados pouco abaixo Thiago, Pedro c João, as
columnas da igreja. "A traducção da Vulgata qui videbantur esse ali-

quid (II, 2-6) pôde dar a impressão falsa que Paulo lhes contesta
a superioridade real, mas a locução grega nada disto suggere e os
padres gregos nem mesmo o suspeitaram. Para elles, como para os
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qualquer que fosse a sua autoridade, nada ajuntaram,

nenhuma observação me fizeram ; ( 1 ) antes, vendo,

como a mim houvera sido confiado a evangelização dos

incircumcisos como a Pedro a dos judeus, (2), Thia-

go, Pedro e João me estenderam a dextra em signal de

eommunhão fraterna

.

Até aqui nada contra o primado de S. Pedro.

clássicos, ot ôoxouvtêÇ ou oi ôoxoívreÇ eivai ti significa simples-

mente os principaes, os chefes, as personalidades em evidencia".
P. Prat, La théologie de S. Paul, Paris, Beauchesne, 1927, t. I,

14.* ed., p. 54. Lightfoot, uma das mais abalizadas autoridades da
exegese anglicana cita a frase de Herodiano, historiador do 2.° século:

"os membros do senado que eram considerados (tovÇ ÔO^oCvraC)
e os mais veneráveis pela idade

.

" Cornélio Schrevel, no seu Lexi-
con graeco latinum traduz ôoxoÍJVTeÇ , qui sunt in aliqua existi-

matione. — Inútil dizer que para o Snr. Ernesto: "não deixa de ser

mlculadamente pejorativo dizer S. Paulo que os apóstolos S. Thia-

go, S. Pedro e S. João eram reputados por alguma cousa na Igre-

ja." p. 81. Vêr o que já foi dicto em IRC, p. 46, cm exclusão desta

esdrúxula e impossível exegese.

(1) "Quelle que pút être d'aii!eurs leur autorité ( OJUHOl JT.OTE

f|Oav) qualescumque essent, plutôt que quales aliquando fnerint)

cela m'importe peu, cela n'a rien à faire à la question. Pour
ce qui me concerne, ils ne m'ajoutèrent rien, ils ne me don-
nèrent de leur cru (sens propre de la voix moyenne) que je n'eusse

déjà: nihil mini contulcnmt .
" F. Prat, Op. cit., p. 55.

(2) Deste passo infere o Snr. Ernesto: ''os campos jurisdiccio-

naes desses dois apóstolos eram separados: o apostolado de S. Pe-
dro confinava-se aos judeus o o de S . Paulo aos gentios. Mas como
poderia ser assim si S. Pedro cia o Supremo Pastor universal?"

p. 82. Esta repartição do campo de evangelização não foi exclusiva;

S. Pedro como S. Paulo nunca a consideraram como tal. Citamos

(p. 47) pelo menos 11 passos tirados dos Actos e das Epistolas do
Apostolo das gentes em apoio de^ta affirmação. Mas que montam
demonstrações da Escritura contra a obstinação da Petrophohia pro-

testante? O nosso autor não só continua a repetir impavidamente
a mesma objecção provadamente insubsistente, mas chega a affirmar

que "de caber a S. Pedro o apostolado dos judeus e a S. Paulo c

dos gentios, segue-se necessariamente que S. Paulo e não S. Pedro
foi effectivamente o pastor da Igreja de Roma." p. 83. Não sa-

bíamos que a historia se constróe com o apriorismo de syllogismos

claudicantes. Todos os testemunhos apontam-nos S. Pedro como
fundador <Ja Igreja de Roma. O próprio S. Paulo, antes de lá ir,

já attesta a existência de uma igreja "cuja fé era conhecida em
todo o mundo." Ad Rom., I. 8; cujos fieis "estavam cheios de ca-

ridade e de sciencia," (XV, 8) com superiores ecclesiasticos a quem

prestavam "obediência notória em toda a parte" que alegrava o Apos-

tolo. Mas que importam os factos? S. Pedro não podia ter fundado

a Igreja de Roma porque assim o exige a hermenêutica preconcebi-
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Surge uma discussão numa igreja fundada por Paulo;

para resolvê-la, o grande Apostolo, movido por uma
revelação do céu, vae consultar as columnas da Igre-

ja; "afim de não correr em vão;" expõe-lhes o seu

Evangelho; os apóstolos não fazem nenhuma adver-

tência; antes lhe estendem a mão, em signal de solida-

riedade e commnnhão fraterna e, este gesto approba-

tivo, S . Paulo oppõe-no victoriosamente aos detracto-

res do seu apostolado. (1).

Vamos ao episodio da Antiochia. Achavam-se
nesta cidade os dois grandes apóstolos; Pedro costu-

da dos protestantes, da qual "se segue necessariamente" que todos
os factos que se lhe oppóem, ainda attestados por S. Paulo, são
inexistentes. — "A divisão jurisdiccional dos campos, insiste o pro-
fessor, só se deu depois dos factos assignalados pelo Rev. Franca
(Gal. II, 9)." p. 82. Falso! Os factos por mim allegados vão até
o ultimo capitulo dos Actos, isto é, até o captiveiro de S. Paulo em
Roma. — Ainda: "O facto de pregar um eventualmente em campo
de outro não quer dizer que exercitasse actos jurisdiccionaes. Por
suas cartas vemos que eles só as dirigiram ás igrejas que se acha-
vam dentro da orbita que lhes traçou a divina investidura." p. 82.
Falso! S. Paulo escreveu aos hebreus. S. Pedro dirigiu a sua episto-
la aos christãos "do Ponto, da Galacia. da Cappadocia, da Asia e da
Bithynia" isto é, de quase toda a Asia Menor, onde havia pregado
e fundado numerosas igrejas precisamente S. Paulo, que escreveu
também elle uma carta aos Gaiatas. Manifestamente o Snr. Oliveira
está com a visão perturbada; não enxerga as cousas mais visíveis,

e deixa cair irreflectidamente no papel todas as afíirmações que lhe
vêm ao bico da penna, comtanto que sejam contra o primado de
S. Pedro.

(1) Deste aperto de mãos a lógica poderosa do Snr. Ernesto
tira conclusões mirabolantes, "deram-lhe as dextras de parceria"
isto é, receberam-no em pé de perfeita egualdade." p. 71. — Uma
applicação contemporânea desta consequência. Um interventor es-

tadoal é aceusado de irregularidades na gestão do seu cargo. Vae
ao Rio, expõe ao Chefe do Governo provisório os seus actos; o
presidente com o seu ministério approva-o e, em signal da identida-

de de orientação e de procedimento, aperta-lhe cordialmente as

mãos. Ah! intervém o professor curitybano, estas "dextras de par-

ceria" supprimiram todas as gradações na autoridade; o chefe do
Governo recebeu o interventor estadoal "em pé de perfeita igual-

dade." Todas as jerarchias anteriores, supprimiu-as o gesto thau-

maturgo. — Mas S. Paulo declara aos Corinthos que "em cousa

alguma foi inferior aos mais eminentes apóstolos." — Perfeitamen-

te, na dignidade apostólica que lhe contestavam os seus adversá-

rios. Como os Doze, S. Paulo foi enviado immediatamente por
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mava ( auWjodiEv, imperfeito de habito) comer com
os Gentios sem nenhuma attenção ás pretenções do

rigorismo phariseu. Senão quando sobrechegam de

Jerusalém alguns judeus-christãos, dos que viviam na

roda de Thiago. Temendo talvez escandalizá-los, S.

Pedro retraiu-se e já não tomava as refeições com os

baptizados vindos da gentilidade. O exemplo do che-

fe dos apóstolos fez impressão profunda eín todos; o

próprio Barnabé deixou-se levar e também elle se re-

tirou da mesa dos gentios . S . Pedro julgara talvez

que o opportunismo adoptado na igreja de Jerusalém,

seria também inoffensivo em Antiochia. Não o era;

S. Paulo, que tantas luctas já sustentára contra os

judaizantes, viu logo toda a vantagem que os seus ad-

versários poderiam tirar deste exemplo do Chefe da
Igreja. O apostolo das gentes conhecia a humildade ge

nerosa e a grandeza d'alma de Simão. Não hesitou, pois,

para o bem-geral, de o admoestar em publica assem -

bléa ( 1 ) do seu procedimento incoherente . Pedro

acquiesceu; S. Paulo triumphára contra os rigoristas

que já não poderiam appellar para a autoridade irre-

fragavel do Príncipe dos Apóstolos.

Christo, também elle vira a Christo, "Também elle recebera a sa-

gração divina do seu Apostolado. Apostolo cra-o também no sen-
tido pleno e genuíno da palavra, apostolo era-o tão legitimamente
como os eleitos da Galiléa e não inferior a nenhum delles na digni-

dade apostólica. Sua igualdade aos Doze na missão evangelizadora

do mundo — eis o que Paulo pretende demonstrar aos corinthios

nesta epistola. Haverá, porém, no Collegio apostólico uma autorida-

de superior, um primaz investido por Christo na suprema jurisdi-

cção de Igreja. S. Paulo não o affirma nem o nega. Era aqui

uma questão descabida, era assumpto de todo alheio ao seu intento.

Paulo passa por cima c vae direito ao âmago da controvérsia que
fervia em Corintho." IRC, p. 43. Também hoje os bispos não são,

no polcr da ordem episcopal, em nada inferiores ao Papa. Tudo isto,

já havia sir]o escrito. Como de costume, o Snr. Ernesto fez vista

grossa e requentou as difficuldades já resolvidas de Eduardo C. Pe-

reira.

(1) "O grego ^atà jtoóaawcov significa simplesmente em pre-

sença, face a face, sem nenhuma intenção hostil e sem o ar de

desafio que o latim in faciem poderia suggerir.'' F. Prat, Op. Cit.,

p. 59. E mais ainda o vulgar de E. de Oliveira "eu lhe resisti na
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Ha, em todo este incidente, algo que se opponha

ao primado de S. Pedro? Nada, absolutamente nada.

vS. Paulo discordou de uma doutrina ensinada por

S. Pedro? Não. O accordo de princípios entre os dois

apóstolos era completo. A universalidade do christia-

nismo já havia sido definida por S . Pedro em Jerusa-

lém; a pratica da doutrina já havia sido actuada pelo

próprio S. Pedro em Antiochia.

S. Paulo desobedeceu a alguma ordem ou precei-

to do Príncipe dos Apóstolos? Tão pouco. Nada
havia elle ordenado. Que houve? Apenas uma atti-

tudc pessoal de S. Pedro, que, dada a influencia de

sua autoridade e as circunstancias do logar em que se

,'ichava, era reprehensivel, porque poderia causar sé-

rios embaraços á causa da evangelização dos gentios.

Achamo-nos, portanto, em face de um erro de proce-

dimento sobre que S. Paulo julgou dever advertir pu-

blicamente a S. Pedro, para vantagem da Igreja uni-

versal . Tudo isto nada, nada envolve que importe num
desconhecimento da autoridade do príncipe dos após

cara" p. 80. Com mais impropriedade trivial de termos, o incidente
de Antiochia é intitulado pelo professor "Briga providencial de S.

Paulo com S. Pedro." Não houve briga nenhuma, Snr. Briga im-
porta contenda de desavindos que se reciprocam doestos e insultos.

Nada disto se passou. S. Paulo reprchendeu em publico a S. Pe-
dro et hic finis. Mas os íarejadores de escândalo gostam de armar
a efíeito e com uma falta completa do senso de reverencia nos que-
rem pintar os dois santos a brigarem, isto é, a trocarem injurias

deante da assembléa dos fieis. Contanto que se humilhe S. Pedro!
— Que contraste no commentario delicado de S. Agostinho, onde
sôa inconfundível o accento christão: "Pedro acceitou com santa

e piedosa humildade a observação que utilmente lhe fizera Paulo
inspirado pela liberdade do amor, deixando dest'arte aos pósteros o
raro exemplo de se não dedignarem de ser corrigidos pelos inferiores

onde quer que se desviassem do recto caminho: exemplo mais raro

e mais santo que o deixado por Paulo aos inferiores que, por de-

fender a verdade evangélica ousarem resistir confiadamente sem
lesar a fraterna caridade. Em Paulo louvemos a justa liberdade,

em Pedro a santa humildade" Epist. 82, n. 22. (ML., XXXIII,
28S-6). Eis como fala o que o Snr. Ernesto chama "o grande protes-

tante do século V, "o maior dos doutores que a Igreja de Roma
honra entre os seus santos, mas de cujos ensinos se esqueceu."

p. 224. Quem esqueceu que S. Paulo era inferior a S. Pedro?
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tolos. Attitudes como estas em face dos Papas toma-
ram innumeros santos em circunstancias análogas.

S. Irineu com S. Victor; S. Catharina de Sena, com
os Papas de Avinhão, S. Bernardo com Eugénio III

.

Amanhã o vSnr. Ernesto armará todos estes santos,

como armou quixotescamente a S. Paulo em "cam-
peões antipapaes .

"

Já tivemos ensejo de mostrar até como do exame
minucioso do episodio de Antiochia resulta mais uma
confirmação da supremacia de S . Pedro na Igreja

primitiva. Não nos repetiremos. Cfr. IRC. p. 50.

Ahi também explanamos desenvolvidamente como S.

Paulo, em todas as occasiões que se lhe offereceu de

referir-se a Pedro, insinua inequivocamente o alto

conceito em que tinha a sua dignidade singular; "cha-

ma-o quase sempre Cephas, o nome aramaico que lhe

impusera Christo, como que a relembrar a alta funcçao

de pedra fundamental da Igreja. Com excepção de

lun só logar, — excepção explicável pela opportunidade.

de salientar o nome de Thiago, — todas as vezes que

menciona os apóstolos a Pedro cede sempre o logar de

honra. (Ver os logarcs citados e commentados a p. 51).

Na epistola aos Gaiatas diz que tres annos depois de

sua conversão subiu a Jerusalém para ver a Pedro e

com elle passar quinze dias. Porque em Paulo esta

sollicitude de ver a Pedro e não aos outros apóstolos?

Responde Chrysostomo: "Depois de tantas e tão pre-

claras façanhas ... foi visitar a Pedro como a supe-

rior e mais antigo .

" E notae a energia intraduzível do

original grego já sublinhada pelo mesmo Chrysos-
tomo: "Não disse senão t<uoQfjwu eme se cos-

tuma empregar no sentido de quem vae visitar as

grandes e esplendidas metrópoles dignas de ser admi-

radas e conhecidas ( 1 ) . " IRC, p . 52.

{D S. Joio Chrysostomo, Comment. in epist. ad Gal. 1, 1J.

(MG., LXI, 631).
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Tudo isto foi necessário esquecer e deixar numa
sombra injusta para que pudesse avultar, mal engon-

çado, pelo protestantismo, o manequim do "campeão
antipapal

.

"

Taes os factos, que se allegam, como incompatí-

veis com a primazia de S. Pedro. Bagatellas, exege-

ses contorcidas e apaixonadas de trechos bíblicos co-

nhecidos e commentados por 15 séculos de christianis-

mo que nelles nada encontraram contra a autoridade

de S. Pedro e dos seus successores.

O outro argumento a que já nos referimos é ti-

rado do silencio. — Na igreja primitiva não appare-

cem vestígios d« exercício desta jurisdicção suprema

de S . Pedro .
— Este silencio, se fosse real, nada pro-

varia contra o direito existente . S . Pedro, investido

por Christo, na dignidade de Chefe da Igreja, conser-

varia a plenitude dos seus direitos ainda que de facto

não os exercitasse. A questão de facto explicar-se-ia

ou pela condição excepcional dos apóstolos, sobre os

quaes não se fazia sentir a necessidade de uma inter-

venção superior, ou pela escassez dos nossos documen-
tos relativos á historia da igreja primitiva.

Esta advertência, apenas para precisar o valor ló-

gico dos argumentos; porque não é esta a situação real

em que nos encontramos . Só não vêem em S . Pedro
a primeira figura da igreja primitiva os que estive-

rem com os olhos obnubilados por uma antipetrite in-

curável. E' S. Pedro quem prega por primeiro o

Evangelho (Act. I, 14), quem baptiza os primeiros

gentios (II. 41; X, 9); os ouvintes compungidos diri-

gem-se "a Pedro e aos outros Apóstolos"; Pedro lhes

responde e promulga a lei da recepção na Igreja accei-

tando novos fieis que Jesus Christo não recebera

(II, 37-39).

Pedro é o primeiro thaumaturgo; ao lado de S.
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João excelle; só elle fala, só elle opera o milagre; e os

prodígios multiplicam-se tanto que, outrora como a

Christo, se levavam os enfermos nas praças para que

veniente Pvtro, ao menos a sua sombra os attingisse.

Pedro é quem promulga de modo autoritativo a

lei da successão apostólica, no preenchimento da vaga

de Judas. (1).

Pedro é quem fala em nome do collegio apostó-

lico e o defende perante o Synhedrin (2) .

S. Pedro ainda, quem inflige terríveis castigos

aos primeiros violadores dos bens ecclesiasticos
;
quem

condemna o primeiro herege simoníaco . ( V , 4 ;

VIII, 20)

.

S. Pedro, ao reunir-se o concilio de Jerusalém

para decidir a controvérsia dos ritos judaicos e da ad-

missão dos gentios, é quem dirime autoritativamente

a questão. (XV,7). — "Não sabemos como possa

affirmar isto sem manifesta torcitura dos factos, diz

o Snr. Ernesto; porque na Biblia está bem claro que

foi S. Thiago quem falou por ultimo, quem resumiu

as opiniões de todos e quem disse: "a vista do que eu

julgo." p. 85. — Na Biblia está o que obstinadamen-

(1) "Todo o primado de jurisdicção de S. Pedro nessa con-
juntura, embarga o Snr. Ernesto, limitou-se a uma proposta. Bem
se vê que indica antes falta de jurisdicção." p. 84. — O Snr. Er-
nesto leu distraidamente a sua Biblia. S. Pedro não propõe, impõe,

Ael. oportet, é necessário, deve fazer-se (Act. I, 21) são verbos
que indicam uma determinação moral, uma obrigação. Mas onde
S. Lucas emprega uma expressão que implica um exercício de au-
toridade, o livre exegeta traduz para uso dos seus leitores numa
simples "proposta" de S. Pedro. Como o preconceito céga!

(2) "Quando muito, commenta chatamente o Snr. Ernesto,

isso prova que S. Pedro era bom advogado." p. 85. — Não; S. Pedro
não era causidico, era um simples pescador da Galiléa. Se elle

tomou a palavra em nome dos Doze, ante as autoridades religiosas

do seu paiz, é porque era o primeiro; responsável pela communi-
dade christã nascente. Falou em defesa dos outros apóstolos, como
fala um chefe de familia em defesa dos seus, como fala o presiden-

te de uma sociedade em nome dos seus membros. "Bocca dos
apóstolos, chefe da familia apostólica," commentou, com outra ele-

vação, a perspicácia de Chrysostomo.
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te não se quer ver, isto é, que depois da discussão, S

.

Pedro toma a palavra e impõe a sua sentença: "Sa-

beis irmãos, que desde os primeiros dias ordenou Deus

entre nós que por minha bocca ouvissem os gentios a

palavra de Deus" (V, 7). Em seguida define: "Cre-

mos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus

Christo assim como elles também o foram" (V., 11)

.

E a controvérsia terminou, e as duvidas cessaram e a

assembléa acolheu com religioso silencio a decisão de-

finitiva de Pedro: omnis multitudo tacuit. — Mas S.

Thiago falou ainda. — Falou; para discordar de Pe-

dro? para modificar-lhe a sentença? para "resumir

opiniões?" como diz o Snr. Ernesto treslendo a sua

Biblia? Não; para adherir á sua sentença, para confir-

má-la com a Escritura: "Simão tem contado como
Deus primeiro visitou aos gentios afim de formar

delles um povo para o seu nome. Com isto concordam

as palavras dos prophetas etc, v. (14-15). (1).

(1) Tudo isto já havia sido posto a limpo; mas o Snr. Er-
nesto fechou os olhos e continuou a repetir o mesmo estribilho.

Pouco antes da frase que commentamos no texto, escreve ainda com
grammatica duvidosa: "Diz o rev. Franca que nesse concilio foi

S. Pedro quem primeiro tomou a palavra. Nós o felicitaríamos

por essa descoberta, si não tivéssemos lido na Biblia catholica que
S. Pedro levantou-se (sic) para falar depois de forte discussão."
p. 85. — Para difficuidade já resolvida reimprima-se a resposta

já dada: "Pedro não toma a palavra senão "após largo debate." —
Mas é natural, nem podia deixar de assim ser [Queriam que elle

falasse sem saber do que se tratava? Os enviados da igreja de
Anticchia expuseram os seus pareceres. Alguns que haviam per-

tencido á seita dos phariseus oppuseram-se-lhes propugnando a ne-

cessidade da circumcisão. Eis a controvérsia. Quem a julga? quem a

decide?" IRC, p. 57. O que resalta de tudo isto é a falta absoluta de
senso histórico, de intelligencia desta evolução material das formas
accidentaes e contingentes em que se encarna, no tempo, a plasti-

cidade dos princípios eternos e essenciaes da vida e da verdade.
Na pagina precedente, o Snr. Ernesto contestava o papel de S. Pedro
na escolha do successor de Judas, porque S. Mathias não fõra

nomeado "como nomeia os Papas os seus cardeaes sem eleição

e sem sorteio." Agora, não vê a primazia da acção de Pedro na
assembléa cl e Jerusalém, porque a ordem dos debates não obedece
materialmente a um regimento interno de camará dos Deputados do
século XX. Amanhã S. Pedro não será o primeiro dos Papas,
porque não affixou bulias nos portaes da basílica Vaticana nem
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Pedro ainda quem percorre as igrejas da Judéa,

da Galiléa e da Samaria, visitando e consolando a to-

dos (IX, 32, 38, 43) "como um general commenta
Chrysostomo, que passa revista ás suas tropas." (1).

E que opinião tinham os outros apóstolos de su-

premacia de S. Pedro? Abramos os Evangelhos, es-

criptos durante esta" época . Todos os evangelistas, sem
excepção dc um só, todas as vezes sem excepção de

uma só, em que falam dos Doze ou tecem o catalogo

dos seus nomes dão sempre a Pedro o primeiro logar,

e o dizem explicitamente: "Primeiro, Simão que se

chama Pedro" (Math. X, 2). Disputaram antigamen-

te entre si sobre quem era o primeiro; o primeiro,

ei-lo, Simão Pedro. (2).

enviou á christandade ;is suas mensagens nas azas do ether. In-

fantilidades; o que importa não é a materialidade da indicação

chronologica de quem falou ás 9 horas e quem ás 10. O que importa
é a realidade viva. E a realidade é que, surgindo sobre matéria
doutrinal uma forte divergência entre elementos de duas commu-
nidades christãs, a causa foi levada ao magis-.erio vivo e authentico

da Igreja. (Não foram interpretar individualmente a Escritura, única

regra de fé para o protestantismo). S. Pedro, no Collcgio apostó-

lico toma a palavra, decide e a sua decisão é acatada por todos.

S. Thiago confirmou-:: com as Escrituras, a assembiéa acatou-a

com a submissão do silencio. E a palavra de Pedro passou a ser

lei universal da Igreja.

(1) Horn. 21, in Act. n. 2. (MG., LX, 165). Sobre este facto

o Snr. Ernesto passou em silencio discreto.

(2) Visivelmente agastado por este facto incommodo diz o

Snr. Ernesto: "Estas ampliações, pleonasticas um tanto, são sim-

plesmente ridículas depois do "Thiago, Pedro e João" que acabamos

de ler em S. Paulo, precisamente quando falava dos que "eram

reputados por alguma cousa"." p. 83. — Pleonasmo nenhum, il-

lustre professor, realidade pura, mathcmaticamente exacta. Não re-

tiro uma virgula da frase anterior: todos os evangelistas... todas

as vezes... sempre o primeiro logar. A única excepção, não nos

Evangelhos, mas em S. Paulo, é a que nós mesmos já havíamos

indicado e explicado a p. 51, onde, depois de indicarmos as duvidas

criticas que pairam sobre essa lição, dizíamos: "A preferencia dada

aqui a Thiago explica-se naturalmente pelo alto apreço em que o

tinham os judaizantes que do nome do bispo de Jerusalém tanto

abusavam contra a autoridade de Paulo. Para confutá-los frisa

aqui S. Paulo, como por Thiago, também por Thiago,^ primeiramen-

te por Thiago fôra reconhecido por apostolo legitimo." IRC, p. 51.
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Eis os innumeros factos que nos mostram S. Pe-

dro por toda a parte e sempre, na propagação da Igre-

ja, na sua administração, na promulgação de suas leis,

no exercício do poder judiciário, na defesa da fé e dos

costumes, na tutela da liberdade christã, na iniciativa

e na direcção dos actos communs do collegio apostó-

lico — á frente de todos, exercendo visivelmente uma
funcção de primeiro. (1) .

Dentre estes factos havíamos dicto lealmente que

não pretendíamos, "tomado isoladamente, cada um
delles fosse sufficiente para estabelecer a suprema ju-

risdicção do príncipe dos apóstolos
.

" Na sua critica,

o Snr. Ernesto calou honestamente esta importante

advertência preliminar; separou os factos; omittiu al-

guns, torturou outros, como já vimos, e sobre os res-

tantes exerceu a sua critica facilmente triumphante:

não provavam um primado de jurisdicção: "jamais
encontramos o apostolo no exercício da um acto sequer

que denote a autoridade que se lhe attribue." p. 56.

Menos obcecado pelo preconceito, e mais instruído por

Fóra deste caso singular, facilmente comprehensivel pelas cir-

cunstancias, também S. Paulo, como os evangelistas, dá invaria-

velmente a Pedro o primeiro logar. Incommoda? são factos. Quan-
do cs catholicos, portanto, defendem o primado de S. Pedro, não
fazem senão dar outra forma grammatical (o abstracto em vez do
concreto) ao que ensinava S. Matheus á Igreja primitiva: Primeiro,

Simão, que se chama Pedro. E' a Biblia, Senhor.
(1) Por ahi verá o leitor a differença enorme entre a eminên-

cia de S. Pedro, agindo no Collegio Apostólico e as prerogativas

de S. Paulo, que o Snr. Ernesto, parodiando a argumentação an-

terior, accumulou para mostrar como "com esses processos amplia-

tivos" se poderia igualmente concluir o primado do Apostolo das

Gentes. Os mais sérios dos titulos reunidos (eleição immediata de
Christo, testemunho prestado deante de todos os povos, actividade

de zelo conquistador) demonstram que S. Paulo era aposíolo, como
o eram os Doze da Galiléa, também elles immediatamente escolhi-

dos pelo Salvador e por Elie enviados para attestarem o seu nome
a todas as nações da terra. (Lc. XXIV, 47; Act. I, 8). Aos ou-

tros titulos, quando não falsos, fallece-lhes todo o valor probativo.

— "Quem fundou a Teologia sistemática? S. Paulo. Quem fundou

a Teologia apologelica? S. Paulo." p. 86. Quid inde? Lavoisier fundou

a Chimica moderna, logo... é presidente da Republica francesa.
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4 séculos de estudos bíblicos, WeizsaEcker, um dos

exegetas mais abalizados do protestantismo contempo-

râneo, é de parecer que "Pedro, sem contestação é o

primeiro homem da christandade primitiva." (1). Os
factos, a razão e a Escritura estão evidentemente com
Weizaecker.

Tal a estructura da Igreja delineada nos Evange-
lhos e actuada já nos primórdios de sua existência

histórica. Comparando o plano divino com as pulve-

rizações do desaggregamento protestante salientámos

o contraste que salta aos olhos mais distraídos. No
christianismo oriundo da reforma do século XVI não

se encontram os elementos essenciaes, estabelecidos por

Christo para a conservação* e vida da sua Igreja . Sob
o titulo de "'mais pedras para o ar," o Snr. Ernesto
quis responder a estas interrogações incommodas.
Transcreveremos para aqui as suas respostas, accres-

centando-lhes uma ligeira critica: são um espécimen

precioso da sua maneira de argumentar.

"a) Pergunta. "Que é feito destas magnificas

promessas?"

Resposta : A promessa de que a Igreja de Deus,

(1) "Petrus ist ohne Frage der erste Mann in der Urgemein-
de." Das apostolische Zeitaiter, p. 12. Outro protestante Katten-
busch mais recente, commentando precisamente um texto da episto-

la aos Corinthios, (I Cor. XV, 5 et segs.) observa que para Paulo
"todas as autoridades da Ecclesia attestam a resurreição de Christo

e entre ellas Pedro apparece como a primeira e a mais considerá-

vel." E' mais uma confirmação do papel protagonista que foi pro-

mettido só a Pedro. "Pedro, escreve ainda, realmente deveu pos-

suir uma autoridade singular." O interessante estudo de Katten-

busch encontra-se na "Festgabe von Fachgenossen und Freunden

A. von Harnack, 1921, pp. 143-172. E' um volume de estudos vá-

rios dedicado a Harnack por occasião do seu 70.° anniversario.

O nosso curitybano adoece ainda desta enfermidade que o celebi

reitor da Universidade de Berlim diagnosticava "nos egexetas e

historiadores protestantes inclinados a depreciar o logar de Pedro

entre os apóstolos e na communidade primitiva." A. Harnack, Ents-

tehung und Entwickelung der Kircheverfassung und des Kirchen-

rechts in der zwei ersten Iahrhunderten, Leipzig, 1910, p. 6.
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representada pelos seus dois ramos históricos, havia

de ficar, durante 1260 annos, reduzida á condição de

dois cadáveres insepultos nas ruas da Babylonia, a

Grande, ou seja nas ruas de Roma, como bem o de-

monstrou S. Revma. (1) infelizmente se cumpre a

nossos olhos." p. 65.

— O Snr. Ernesto não é grammatico como o

seu antecessor Eduardo Pereira e por isso esqueceu

a regrinha que reza: pelo mesmo caso por que se faz

a pergunta, se dá a resposta. Sobre a promessa in-

ventada pela sua fantasia ardente, em suas divagações

apocalypticas, não me quero occupar. Lembro só que

as "magnificas promessas" da minha pergunta eram
as do Evangelho de S . Matheus e de S . JoÃo . Essas

ficaram sem resposta. — A um devedor insolvente,

no dia do vencimento de uma letra, apparece o credor

e :
" Amigo, diz, que é da tua promessa de saldares hoje

a tua divida." "Como, atalha o outro, a promessa de

tomar comtigo um sorvete? essa se cumprirá imme-
diatamente aos nossos olhos. Vamos á rua Gonçalves

Dias." — A saida do Snr. Ernesto não vale mais.

"b) Pergunta: "Onde a pedra fundamental?"

Resposta : A resposta vem-lhe da própria bocca de

S. Pedro: "Chegae-vos para Jesus como para a Pe-

dra viva que os homens tinham sim regeitado, mas que

Deus escolheu e honrou." p. 66.
— Não era esta a pergunta, distraído senhor.

Sobre Jesus Christo, pedra viva e angular da Igreja,

não havia duvida, como não havia também sobre o

passo allegado do discurso de S. Pedro. A pedra de

que se tratava era a de que fala S. Matheus, quan-

do Jesus, impondo a um dos seus apóstolos o nome de

(1) Para evitar equívocos, lembro aos leitores que a minha de-
monstração visava apenas provar que na I Epistola de S. Pedro
o Principe dos Apóstolos designava Roma sob a metaphora de Ba-
bylonia. O mais é do Snr. Ernesto.
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pedra, accrescentou "sobre esta pedra, edificarei a

minha Igreja
.

" Eis a pergunta, a que cumpria dar uma
resposta

.

"c) Pergunta: "Onde o grande edifício?"

Resposta: O grande edifício, a Igreja dos esco-

lhidos, é a Nova Jerusalém, que tem doze fundamen-

tos, em cada um dos quaes se lê o nome de um dos

doze apóstolos do Cordeiro, em pé de perfeita igual-

dade." p. 66.

— Ainda uma vez, Senhor, não era esta a per-

gunta. Não interpretávamos, aqui, o Apocalypse; per-

guntávamos onde está a Igreja que Christo affirmou,

edificaria sobre S. Pedro: super hanc petram aedifi-

cabo Ecclesiam meara. E porventura a "Nova Jeru-

salém" construída sobre os doze apóstolos é esta babel

protestante levantada por Lutero, Calvino e Zwin-
GLio em pé de perfeita, continua e crescente discórdia ?

"d) Pergunta: "Onde as chaves?"

Resposta : As chaves estão nas mãos do Santo, do

Verdadeiro, do que abre e ninguém fecha e fecha e

ninguém abre." p. 66.

— E o Santo, o Verdadeiro affirmou que daria

estas chaves a Pedro, afim de que, sem restricção de

tempo nem de espaço, tudo o que elle ligasse na terra

fosse ligado nos céus. São estas chaves, que, segun-

do a palavra infallivel de Christo, se deviam achar nas

mãos de Pedro e que debalde procuramos no protestan-

tismo. Esta era a pergunta, senhor; também ella fi-

cou sem resposta.

"e) Pergunta: "Onde o cajado do Supremo
Pastor? Talvez com Luthero, com Calvino, com
Henrique VIII? Com quem estava antes que nasces-

se o monge apóstata?"

Resposta: Comquanto qualquer dos nomeados,

com excepção do catholicissimo Henrique VIII

(sic!), por peior que tivesse sido, jámais possa sof-
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frer confronto com um Gregorio VIII, com um Bor-

cia, com um João XII ou com um João XXIII, ne-

nhum delles teve a pretensão de empunhar o cajado

do Supremo Pastor que nosso Salvador deixou nas

mãos do Divino Espirito Santo." p. 66.

Mais uma empalmação infeliz. Não confrontá-

vamos os costumes individuaes desta ou daquella pes-

soa, fosse ella um Papa; tratávamos de instituições

estabelecidas por Christo. Christo nunca affirmou

que deixava o cajado de Pastor ao Espirito Santo.

A funcção do Paráclito é inteiramente outra: invisí-

vel, no interior das almas. Nós perguntávamos onde

estava o cajado do Pastor que Jesus, ao deixar a terra,

confiou a S. Pedro, dizendo-lhe "apascenta os meus
cordeiros e as minhas ovelhas." Eis a pergunta. E a

resposta?

"f) "Pobres protestantes, exclama S. Revma.
appellam para a Biblia e é a Biblia que os condemna
irremissivelmente. Como outrora Christo aos phari-

seus pôde hoje a Igreja catholica dizer aos seus adver-

sários : Examinae as Escrituras, vós julgaes ter nellas

a vida eterna e ellas são as que dão testemunho de

mim .

" Não sabemos como possa o rev . Franca esca-

par á excommunhão. Na pagina 231 cita elle próprio

esse mesmo texto e demonstra que a lição da Biblia

catholica: "Examinae as Escrituras..." a despeito

de todas as approvações da Igreja está errada; a lição

é esta : Vós examinaes as Escrituras . . . Ora é preci-

samente assim que se lê na Versão Brasileira, a dos

protestantes
.

" p . 66.

— Custamos a acreditar . Mas é um facto . Todas
as vezes que na interpretação de um texto recorremos

á lição original das Escrituras ou ao confronto dos có-

dices de mais autoridade, o Snr . Ernesto nos sae pela

prôa com o costumado estribilho. De uma feita, com
gosto muito discutível, chegou mesmo a escrever que
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"dada a infallibilidade do Papa que sanccionou o texto

da Vulgata, prohibindo alterá-lo, duma virgula siquer,

sob pena de excummunhão maior, só nessa pagina por

duas vezes incorreu o Rev. Franca, nessa penalida-

de. . . duas vezes excommungado com excommunhão
maior. p. 81-82. — Estas puerilidades, que não têm
resposta, provam, porém, um facto doloroso: o Snr.

Ernesto nunca, na sua vida, abriu um Tratado de

Theologia catholica ou um manual elementar de exe-

gese. E este homem sae a publico com um in 8.° de

370 paginas para criticar a doutrina da Igreja! E'

triste, mas é real. No entretanto já repararam os lei-

tores que também aqui o illustre professor escamo-

teou desairosamente a questão. Esperávamos que o

Snr. Ernesto nos viesse mostrar como todas as pro-

messas de Christo estudadas anteriormente se verifi-

caram, pe a pa Santa Justa, no protestantismo. Qual!

Quando procuramos o homem, tinha fugido. A pro-

pósito ou despropósito de um texto, que não tinha nada

que ver com o debate presente, elle está discreteando,

com a competência que acabamos de ver, sobre a in-

fallibilidade das versões bíblicas e distribuindo ama-
velmente excommunhões á direita e a esquerda. E as-

sim também esta questão ficou por solver, como sem
resposta ficaram todas as perguntas precedentes. — A
este capitulo, o illustre polemista, visivelmente satisfeito

de sua obra, pôs o cabeçalho victorioso "Mais pedras

para o ar."

Voltemos ao Evangelho e concluamos.

A Igreja que Jesus fundou, depositaria de suas

promessas, guarda infallivel de seus ensinamentos, o

sua Igreja, Ecclesiam meam, apparece-nos com signaes

inconfundíveis que a todas as almas sinceras permit-

tirão identificá-la com certeza.

E' um edifício solido, construído, sobre a rocha,
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contra a qual não prevalecerão as potencias do mal.

A rocha é Pedro.

E' uma cidade real, posta sobre o monte, a todos

visível. Suas chaves estão nas mãos de Pedro.

E' um reino, o reino de Deus. O exercício divino

do poder supremo é commettido, primeiro, singular-

mente a Pedro e, depois, collectivamente, a todo o Col-

legio dos Doze. .Quem a Pedro não se submette, não
é cidadão deste reino.

E' um rebanho, o rebanho das ovelhas de que, o
Messias, é por direito essencial, o Supremo Pastor.

A Pedro, confia Jesus o múnus de apascentar toda a

sua grei. Cordeiros ou ovelhas que Pedro não apas-

centa, tresmalharam do redil, não são cordeiros ou
ovelhas de Christo.

Cantemos com a velha liturgia russa: "Oh, S.

Pedro, Príncipe dos Apóstolos ! . . . pedra inamovível

da fé, em recompensa da tua confissão, fundamento
eterno da Igreja . . . clavigero dos céus, eleito entre t s

apóstolos para ser depois de Jesus Christo, o primeiro

fundamento da Santa Igreja, alegra-te; alegra-te co-

lumna inabalável da fé orthodoxa, chefe do collegio

apostólico.

"



CAPITULO II

O primado de S. Pedro na historia

§ 1. O successor de S. Pedro.

A sua Igreja, Christo fundou-a para a immorta-

lidade das gerações. A autoridade por Elie instituída

deveria assegurar-lhe por entre as vicissitudes da his-

toria, a vida, a unidade, a duração indefectivel

.

E' condição essencial de todo o agrupamento hu-

mano a de se não poder conservar na ordem sem um
principio de unidade harmonizadora . A biologia, a

psychologia, a sociologia ahi estão a mostrá-lo com
uma evidencia que deslumbra. Desenvolvemos mais

amplamente estas considerações em trabalho anterior.

O Snr. Ernesto não julgou conveniente discuti-las.

Ás demonstrações mais elementares e mais inconstes-

taveis das sciencias naturaes e sociaes chamou-as des-

embaraçadamente de 'sofismas." O Rev. Franca

"tira os seu sofismas da "ordem fisica", da "harmo-
nia do corpo humano," da "ordem na sociedade civil"

da "necessidade civil" da "exigência da razão." p. 88.
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Estigmatizar um argumento com o ferrete de sofisma

e dispensar-se, com isto, de o refutar é um dos pro-

cessos mais económicos . . . e mais inof fensivos de dis-

cussão. Continua o Professor: "esquecido de que to-

das essas alegações se tornam mais apropriadas quan-

do tomamos Jesus Cristo pelo Cabeça da Egreja e o

Divino Espirito Santo pelo seu eterno successor na

Terra." p. 88. Ou o Snr. Ernesto não leu "essas

alegações," ou as leu tão distraidamente que lhes não

percebeu a força demonstrativa. Toda a sua ef fica-

da tendia precisamente a pôr em evidencia que não

pôde existir nenhuma sociedade de homens sem uma
autoridade humana, não se pôde conservar nenhuma
ordem, nenhuma coherencia, nenhuma harmonia na

multiplicidade sem um principio de unidade visível. O
Snr. Ernesto passa os olhos desattentos e conclue ao

avesso das premissas : tudo isto se verfica melhor com
o governo do Espirito Santo, successor de Christo

na Terra! (sic!). Veremos logo a verdade do principio

na admirável unidade e harmonia do protestantismo.

Se a razão exige, como condições essenciaes da

ordem nas intelligencias e nas vontades, a existência

ininterrupta de uma autoridade espiritual, humana e

visível, Christo não podia deixar de institui-la. As
obras de Deus não podem ser contrarias ás exigências

da razão, reflexo da luz divina nas nossas almas.

Lançae agora os olhos ao Evangelho. Pedro é o fun-

damento sobre o qual Jesus ha de levantar a sua igre-

ja, que, será indestructivel, não obstante os assaltos de

todos os poderes do mal. Imperecivel a Igreja ? logo in-

abalável o fundamento que a sustenta; a perpetuidade

de um edifício é essencialmente condicionada pela soli-

dez estável de seus alicerces.

Pedro é Pastor a quem Christo confia o cuida-

do dos seus cordeiros e de suas ovelhas. Pelos sé-

culos além, continuará o rebanho de Christo? Não fal-
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tará quem o pastoreie. As ovelhas e os cordeiros de

Christo nunca andarão tresmalhadas pelo mundo, sem

o Guia infallivel que as alimente, conduza e defenda

contra a rapacidade das féras aggressivas.

Pedro continuará, portanto, a viver immortal nos

seus successores. Entre a duração da sua existência

e a da vida da Igreja ha uma equação perfeita. A so-

lidariedade é tão indestructivel como a que une a con-

servação de um rebanho á vida do seu Pastor, a es-

tructura de um edificio á resistência dos seus funda-

mentos. Eis a lição dos Evangelhos.

Abramos agora a historia e procuremos os succes-

sores de Pedro. Eduardo Pereira, reimprimindo sem
critica negações apaixonadas de outrora, contestara a

vinda do Príncipe dos Apóstolos a Roma e a fixação

da sua sede episcopal na Capital do império. Foi mis-

ter restabelecer a existência inconstestavel do facto.

O Snr. Ernesto não sei se se deu por convencido; é

certo, porém, que não voltou a insistir sobre a negação

inconsistente

.

A demonstração histórica da existência do Papa-

do fica assim mais desembaraçada. Ora, que o bispo

de Roma, desde os primórdios do christianismo, fosse

reconhecido como successor de S . Pedro e como tal —
note-se, como tal, não por motivos políticos de ser

Roma a capital do império — chefe espiritual de toda

Igreja é um destes factos tão imponentes, tão majesto-

sos, tão visíveis que a sua demonstração completa

quase que se identificaria com a existência histórica

do próprio christianismo. Era mister limitarmo-nos

.

Eimitamo-nos, de facto, quase exclusivamente aos cinco

primeiros séculos, e neste período, resumimos em 30

paginas, não todos, mas alguns dos testemunhos mais

importantes

.

Testemunhos dos próprios papas, a exerce-

rem na consciência tranquilla de sua dignidade, a
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missão que lhes fora confiada por Christo: S. Cle-

mente, S. Victor, S. Calixto, S. Estevam, Ju-

lio I, S. Siricio, Innocencio I, Zosimo, Bonifa-

cio I, Celestino I, S. Leão Magno, Simplício,

Felix II, etc., etc.

Testemunhos dos grandes Padres, Doutores e

Santos da Igreja: S. Ignacio, S. Irineu, S. Cy-

priano, S. Agostinho, S. Jeronymo, S. Optato de

MilEvio, etc., etc.

Testemunhos da voz universal da Igreja reunida

nas suas grandes assembléas ecuménicas de Epheso,

Calcedonia, Constantinopla (3.° e 4.°) e Nicéa (2.°).

Testemunhos de toda a vida ordinária e extraor-

dinária da Igreja que no Papa viu a sua primeira au-

toridade indiscutível para a qual appellam os bispos

e fieis, do Oriente e do Occidente, como o seu centro

de unidade, em cuja communhão está a pedra de to-

que da orthodoxia.

Era a justificação indiscutível da frase de De
Maistre :

"Rien dans toute Thistoire ecclésiastique n'est

aussi invinciblement démontré, pour la conscience sur-

tout qui ne dispute jamais, que la suprématie monar-
chique des Souverains Pontifes." (1).

Em fâce de um debate de importância decisiva o

Snr. Ernesto, encolheu-se discretamente. Ante a
massa immensa e esmagadora de documentos e factos

não se atreveu a uma contestação fundada e muito

menos a uma discussão critica da sua existência e do
seu valor demonstrativo. Apenas acerca do testemu-

nho de S. Ignacio, de S. Clemente e a presidência

do concilio de Nicea fez algumas observações, que não
poderemos deixar de discutir lealmente.

(1) De Maistre, Du Pape, 1. I, c. 6. Ed. 1819, p. 44.
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O depoimento de S. Ignacio apresenta um inte-

resse especial. O grande bispo de Antiochia, martyri-

zado sob Trajano (107 ou 117) é um contemporâneo

e discípulo immediato dos Apóstolos. Entre as varias

epistolas que delle ainda se conservaram, ha uma, en-

dereçada a Roma, que desde a dedicatória contrasta

singularmente no tom e nas expressões com as diri-

gidas a outras Igrejas. Ignacio dirige-se "á igreja

amada e illuminada pela vontade d'Aquelle que quer

tudo o que é, segundo o amor de Jesus Christo, nosso

Deus; (á Igreja) que preside também no logar da re-

gião dos romanos, digna de Deus, digna de honra,

digna de bençam, digna de ser attendida, digna e casta

;

presidente do amor, de posse da lei de Christo, deco-

rada com o nome do Padre," etc. (1)

.

Commenta o Snr. Ernesto: "Ao transcrever

uma versão latina desse trecho de Santo Ignacio, onde

no texto está : quae etiam praesidet in loco regionis ro-

manorum, o rev. Franca traduziu: que preside á com-

munhão universal dos fieis ! . . . E por certo não o fez

por ignorância do Latim (2). Em face desse texto

de S. Ignacio, vemos que a Igreja de Roma já tinha

uma "presidência de amor" sobre as igrejas da Itália:

"no paiz da região dos romanos," era o que logo pas-

(1) "Ignatius... ecclesiae dilectae et rluminatae voluntate ejus

qui vult omnia quae secundum caritatem Jesu Christi Dei nos-
tri; quae etiam praesidet in loco regionis Romanorum, digna Deo,
digna decore, digna quae sancta praedicetur, digna laude, digna quae
voti compôs fiat, digne casta et universo caritatis coetui praesidens,

Christi legem habens, Patris nomine insignita etc." Ad Rom. Pa-
tres Apostolici, Ed. Funk, I, 2." ed., p. 213.

(2) Não; não foi por ignorância do latim. Foi porque o trecho

de que dei o sentido (não traduzi, porque não estava entre aspas)

não é o que o Snr. Ernesto citou: Praesidet in loco regionis Roma-
norum; mas, o que vem pouco depois, e que o Snr. Ernesto tinha

debaixo dos olhos e não quis ver: et universo coetui cari;atis prae-

sidens que dá o sentido do nQOXaQr\\iévr\ XY[(, àyánr]Ç, sem
restricções de logar, do original grego.
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sou a chamar-se "igreja metropolitana;" mas podemos

demonstrar que não era a única.'" p. 92 (1).
— A presidência era de simples amor, o seu âmbito

era apenas a Itália — duas evasivas, duas falsidades.

A palavra âyanr\, caridade, é varias vezes em-

pregada por S . Ignacio no sentido de igreja, com-

munhão dos fieis unidos pelos vinculos da caridade.

(Phil. XI, 2; Smyr. XI 1, 1; Trai. XIII, 1; Rom

.

IX, 3). E neste trecho não pôde ter outra significa-

ção, porque o verbo Jteoxáfoftiai presidir, de origem

militar e implicando jurisdicção, só se constróe com
um complemento que indique o logar em que se pre-

side ou a collectividade a que se preside. A frase do

santo martyr af firma, portanto, que a Igreja de Roma
presidia, isto é, exercia uma jurisdicção sobre a Igreja

ou communhão dos fieis.

Qual o âmbito desta jurisdicção? Só a Itália, diz

o Snr. Ernesto. XTão; no primeiro inciso Ignacio

diz o logar onde preside: Roma ou o logar da região

dos romanos, como nas outras epistolas diz em Uphcso

etc. ; no ultimo inciso, porém, diz
u
á communhão dos

fieis" sem nenhuma restricção de tempo ou de logar.

Roma é, pois, simplesmente "a que preside" ou "a que

preside á communidade do amor .

" Continuemos a ler

o Santo. "Vós ensinastes as outras igrejas. E, eu

quero que permaneçam firmes as coisas que vós pre-

screvestes nos vossos ensinamentos" (III, 1). Da

(1) A demonstrarão que o Snr. Ernesto dá, em seguida, é o
cânon 6 do concilio de Nicéa; prova, segundo elle, de que "a juris-

dicção da Igreja de Roma era apenas provincial." Já o Snr. Eduar-
do Pereira havia asseverado a mesma cousa. A refutá-lo consagra-
mos uma pagina inteira (IRC, p. 119); o Snr. Ernesto não se dá
por entendido. Repete a mesma difficuldadc, sem tirar nem pôr, nem
se incommodar com o que já foi dito. Para o illustre professor de

Curityba replicar é repisar e discutir é obstinar-se, como creança
amuada, na repetição das mesmas impertinências. — A refutação

da exegese deste cânon 6, encontrá-la-á o leitor, além da pagina in-

dicada, nos testemunhos seguintes de Ignacio e Clemente que at-

testam a supremacia do Papa nas igrejas da Grécia e do Oriente.
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igreja romana já haviam partido para outras igrejas,

ensinamentos e preceitos; a sua autoridade é de ma-
gistério e de jurisdicção . E [gnacio quer que fiquem
firmes, na sua igreja, o que Roma ensinara ou pre-

screvera: Ma volo, firma sint. Mais. Com o próprio

martyrio ficará a sua igreja viuva de seu pastor: Roma
é quem ha de regê-la como bispo. Aos seus cuidados

confia S. [gnacio a sua longínqua Ántiochia:
u Só Jesus Christo e a vossa caridade a regerão como
bispos èitioxojnfjoei. 'IX, 1. O grande martyr e con-

temporâneo dos apóstolos confia, ao morrer, a sua que-

rida igreja , situada nus confins do Oriente á invisível

providencia de Jesus Christo e aos exclusivos cuida-

dos de Roma. Como estava elle lembrado do Pastor

visível a quem o divino Pastor, antes de deixar a terra,

dissera um dia: pasce agnos meos, pasce oves meas.

(1). — Como c que o Snr. ErnESTO, que tinha todos

estes textos debaixo dos olhos, nos vem dizer que

Roma só exercia uma presidência de amor "sobre as

igrejas da Itália.''? Por certo mão o fez por ignorância

do latim ou da geographia

!

— S. Ignacio entrega a sua igreja da Asia Me-
nor aos cuidados de Roma. Roma a intervir numa
igreja da Grécia, eis o que nos mostra, ainda no pri-

meiro século do christianismò, a epistola de S. ClE-

mEnTE. Do testemunho que deste documento se podia

tirar cm favor da estadia de VS . Pedro em Roma, ha-

víamos falado a p. 70. Sobre a prova do primado es-

crevemos a ]>. 103: "Estamos na idade apostólica. O
espirito turbulento de alguns jovens suscita em Corin-

(1) O leitor já terá notado como S. Ignacio: 1.") allude a

varias intervenções de Roma em outras igrejas: alias docuistis; 2")

não prende esta supremacia á dignidade politica da capital do Im-
pério mas a motivos religiosos: Roma é a Igreja '"segundo a cari-

dade de Jesus Christo," "de posse da lei de Christo." Assim es-

crevia um discípulo imtncdiato e coetâneo dos apóstolos!
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tho distúrbios e desavenças. A paz dos fieis é seria-

mente ameaçada. Quem a restabelece? O Bispo de

Roma. S. Cu- mkntk. terceiro successor de S. Pedro, .

escreve aos corinthios palavras affectuosas e paternas

sim, como convém ao pastor commum, mas, ao mesmo
tempo repassadas de força e autoridade como só as

pudera escrever um superior. (1). Com a carta envia

também o papa os seus legados para compor o dissídio.

A efficacia da intervenção não se fez esperar. Resta-

belecida a harmonia, por muitos annos continuaram os

corinthios a ler publicamente nas suas igrejas, durante

o officio divino, a epistola do successor de Pedro. Este

facto, em que Roma intervém autoritativamente numa
igreja distante, de origem apostólica, em vida de S.

João, a quem fora mais prompto e natural o appello, é

testemunho de tanto peso que os próprios protestantes

não lhe podem obscurecer a importância .

" Seguiam-
se ainda algumas considerações sobre uma frase de

Evduardo Pereira.
Ouçamos agora o Snr. Ernesto: "Transcreve o

rev. Franca um trecho da epistola de S. Clemente
de Roma. companheiro dos apóstolos S . Pedro e S

.

(1) "Os que não obedecerem ao que elle [Christo] por nosso
orgam diz, saibam que hão de incorrer em falta o involver-se em
não pequeno perigo; nós seremos innocentes deste peccado." Epist.

ad Corinth. c. 59. (Ed. Funk, I. 135). Abertamente declara S.

Clemente: 1.") que Christo fala pelos seus lábios; 2") que os v<_ni

tentes serão reus de grave culpa. Haverá modo de affirmar menos
ambiguamente a própria autoridade? S. Irineu referindo se a esta

epistola chama a " potentíssimas lit terás, ad pacem eos (corinthios)

rongregans et reparans lidem eorum." Adv. Haeres. IH, 3, 3. MG.
VII, 850). Até aqui a nota já se achava cm IRC. Accrescentamos
agora, já que o Snr. Ernesto tem a epistola nas mãos e não a li,

mais estes tópicos: "Vergonhosas, irmãos meus, muito vergonhosas
e indignas de costumes chnstãos são as noticias que.de vós ouvi-

mos." c. 47. Seguem-se as prescrições: "Vós que fostes a causa

das sedições sujeitae-vos obedientes aos presbyteros e recebei a cor-

recção por penitencia" c. 57. — E adeante: "Grande consolação nos

dareis se obedecendo ao que vos escrevemos no Espirito Santo, cor-

tardes pelo partidarismo illegitimo." c. 63. Seguem legados do
Papa: "Assim fizemos para que saihaes que todo o nosso cuidado

tem visado e visa reconduzir-vos, quanto antes, á na/.." c. 63.
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Paulo, levanta um enorme escândalo por haver o pas-

tor protestante feito apenas uma transcrição resumi-

da desse mesmo passo. Succede, porém, que compa-
rando-se as duas, nada de essencial para o argumento
existe na integral que não esteja na resumida, lana ca-

prina!... (1). O que, porém, sobremaneira nos in-

teressa é colhermos desse importante documento dos

tempos apostólicos, si o bispo de Roma Clemente tinha

consciência de sua supremacia, de seu primado univer-

sal, da sua infallibilidade, em summa se já era Papa.

Sobre este ponto limita-se o rev. Franca a uma noti-

nha ao pé da p. 70: 'Note-se de passagem a sollicitu-

de pastoral que da Igreja de Corintho mostra o succes-

sor de S. Pedro!' (2). Temos essa carta deante dos
olhos. (3). O caso resume-se nisto: A Egreja de Co-
rintho, logo depois da morte dos apóstolos S. Pedro e

S. Paulo, ignorava ainda que em matéria de jurisdi-

cção devia obediência a Roma e, sem a menor cerimo-
nia, destituiu os seus bispos e os diáconos. O facto

ocasionou enorme dissensão. Clemente escreve uma
carta a essa Igreja aconselhando-lhe (?) o restabele-

ci) O autor refere-sé ao passo de S. Clemente adduzido a p,
70 IRC, para provar a existência de S. Pedro em Roma, e onde
confrontávamos a versão de Eduardo Pereira com a original. Suc-
cede, porém, que comparando-se as duas, verifica-se que o fallecido
grammatico havia mutilado um período de cinco linhas, em que pre-
cisamente se fazia allusão ao martyrio de S. Pedro em Roma, para
depois concluir que o documento nada provava em favor da these
que se dicutia. — Cortar de um texto o período que allude a um
facto, e affirmar cm seguida que deste facto não ha allusão no
texto — parece á consciência puritana do Snr. Ernesto uma baga-
tella desprezível: lana caprina. I 'ma falta desta gravidade que, só
ella, praticada voluntariamente, bastaria para lançar na reputação
de um polemista uma nódoa indelével, não faz mossa no cathedra-
tico curitybawo. Será que, neste género de proezas, o illustre ca-

thedratiço já se habituou a africas de tanto vulto que estas muti-
lações criminosas lhe parecem brinquedos de creanças?

(2) Engano, professor. Consagro-lhe quase duas paginas in-

teiras: cm vez de duas, cincoenta linhas! Mais um autor visivelmen-

te falseado pelo Snr. Ernesto: são 5. Lana caprina!

(3) Note o leitor; o texto de S. Clemente está sob os olhoi

do Snr. Ernesto.
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cimento da paz . Longe de fazê-lo, porém, em seu nome,

o faz em nome da Egreja de Roma : é a Egreja de Roma
que aconselha (?) á Egreja irmã. Era a occasião de

pronunciar-se o Supremo Pastor sobre o caso de dis-

ciplina, de aprovar e reprovar o acto da Egreja cm des-

tituir as autoridades eclesiásticas . Mas sobre isto nem
uma palavra! E porque? Porque naquele tempo tinha

a Egreja de Corinto o direito de eleger ou dimitir os

seus bispos, sem interferência de ninguém. Eis por-

que S. Clemente limita-se apenas ao que estava em
sua alçada : aconselha ! . . . ( 1 ) . E o faz, não em seu

nome. mas em nome da Egreja de Roma. Eigiitfoot

encontra ahi uma primasia. não do Papa, pois pela

carta nem ao menos se poderia saber que Roma tivesse

Papa, mas da Egreja de Roma. Nem isso! Para acon-

selhar não é necessário ter primazia; basta simples-

mente mais experiência." p. 95
( 2) .

— Depois de todas

(1) Aconselha!! O leitor acaba de ler na nota da p. 61 o texto cm
que S. Clemente exige claramente obediência dos corintliios sob
pena de incorrerem em falta. Já >abc, como ao lado das cartas, o
bispo de lioma enviou seus legados aos quacs se submetteram os re-

beldes, voltando a Igreja de Corintlio á paz (S. Irineu). Se o
Snr. Ernesto não nos dissera que tinha o texto Clementino sob os
olhos, accusa-lo-iamos apenas de escrever historia sem conhecer as

fontes. Uma vez, porém que nos declara estar com o documento
ao alcance da vista, só nos resta o doloroso dever de elevar a meia
dúzia o numero dos autores visivelmente falseados pelo advogado
do protestantismo. Coisinhas de nada. Lana caprina!

(2) O texto de Lightfoot diz: " Undoubtedly : . . the first step

towards papal domination .

" S. Clement ot Rome, London 1890, I,

p. 70. — Más não é só Lightfoot, protestante, que encontra ahi vim

testemunho em favor da primazia. São todos os que tiveram a

carta de S. Clemente sob os olhos e... a leram. Harnack, tam-
bém protestante: "Este escrito prova que já no fim do 1.° século

a commun idade romana possuía uma robusta organização interior,

zelava com sollicitude materna pelas communidades distantes c en-

tendia falar uma linguagem que fosse simultaneamente expressão

de dever, de amor c de autoridade." Dogmengeschichte. t. 1, 3." ed.,

444. Sohm. outro protestante, alravez de suas theorias, enxerga na in-

tervenção de S. Clemente: "o accidente mais considerável em toda a

evolução da Igreja." Kirchenrecht. 1892, p. 160. — O Snr. Er-

nesto não descobre nada disto nos trechos que lhe desfilam ante a

retina. "Nem isso!... Para aconselhar... basta ter experiência."

Emfim, cada uno estornuda come Dios le ayuda.
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estas façanhas criticas o preclaro professor entôa sa-

tisfeito o hymno da victoria: "O rev. Franca lê nessa

carta "a sollicitnde pastoral do successor de S. Pe-

dro," desse successor que nem ao menos fala em seu

próprio nome . ( 1 ) . E' um cumulo de bôa vontade

.

Sem duvida é milagre tirar um cavaleiro de um ar-

queiro, mas é maravilha mais estupenda tirar uma
montanha donde nem um argueiro existe." p. 96. —
H (pie portento será falsear dois autores em menos de

uma pagina?

Resta-nos examinar o concilio de Nicéa, em que,

segundo o Snr . Ernesto de OuvEIRA, o Papa não

desempenhou nenhum papel de importância; não con-

vocou nem presidiu a assembléa . Duas partes a ana-

íysar

.

"Assevera o rev. Franca: k

E' o papa que con-

voca, preside e confirma todos os concílios desde o de

Nicéa.' Tal não se deu; e podemos assinalar os pas-

sos desta escamoteação histórica . Na sua excelente

Historia dos Concílios diz o bispo católico romano,

Héf ele : 'O imperador (Constantino) talvez por su-

gestão de Osio, julgou não haver melhor meio de resta-

belecer a paz na Egreja do que convocar um concilio

ecuménico. Conta-nos Eusébio como por mui respei-

tosas cartas convidou os bispos de cada paiz para irem

a Nicéa, tão logo como pudessem.' E assim não resta

a menor duvida de que quem convocou o concilio de

Nicéa foi o imperador e não o Papa . . . Tres séculos

mais tarde assim se exprimiu o sexto concilio ecumé-

nico: 'Levantou-se Ario como adversário da doutri-

(1) Porque Roma se achava sob a ameaça de perseguição, pre-

claro Senhor. Mas que S. Clemente estava era Roma e de lá es-

creveu a carta, sabe-o toda a antiguidade christã e toda a moderni-

dade christã e não christã. A historia não se reconstróe com um só

documento.
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na da Trindade e Constantino e Sylvestrc convoca ram

o concilio de Nicéa.' Em vista do que, já nesse século

se aliava o Papa ao Imperador na convocação do con-

cilio. Vem agora o Rev. Franca e diz que quem con-

vocou aquelle concilio foi o Papa . E' evidente o pro-

cesso . " p . 93-94

.

— Refaçamos o processo para pôr em bôa luz a sua

evidencia. Quem o fará será o próprio HeeelE. que o

Snr. Ernesto cita, conforme o seu louvável e critico

systcma, sem nenhuma referencia, adulterando lhe to-

das as affirmações. Eis textualmente o que diz He-
ieek: ''Não é possível determinar se o imperador

Constantino, convocando os bispos agiu unicamente

em seu nome ou de concerto com o Papa; Eusébio e

os documentos mais antigos falam só da iniciativa do

imperador, sem negar positivamente a participação do

Papa. O 6." Cone. ecuménico, celebrado em 680. diz

pelo contrario: " Levantou-se Ario etc
.

". O Liber

Pontificalis aífirma o mesmo facto. Desde esta data.

se foi mais e mais propagando a opinião que o impe-

rador e o papa se haviam entendido para convocar

juntos o concilio; por maior que seja a vivacidade

com que alguns autores protestantes se elevaram con-

tra esta supposição, é verosímil que para uma medida
tão grave, o imperador julgasse necessário não agir

sem o consentimento e a cooperação d'aquelle que era

reconhecido como o primeiro bispo da christandade

.

Accrescente-se que Rufino já dissera expressamente

(H. E. 1. I. c. 1. ML. XXI. 467) que o imperador

convocou o synodo ex saccrdotitui sententia . Se con-

sultou vários bispos sobre o alvitre que tinha em vista,

consultou evidentemente o primeiro dentre elles ; e a

parte que teve este na convocação do concilio foi cer-

tamente maior que a dos outros bispos. Do contrario,

o 6.° concilio se teria expresso de outro modo . O teste-

munho deste concilio tem aqui verdadeira importan-
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cia . Se elle fura celebrado no Occidente ou na própria

Roma, estas affirmaçÕes poderiam parecer suspeitas

a certos críticos; mas reuniu-se em Constantinopla,

numa época em que os bispos desta cidade começa-

vam a affirmar-se como rivaes do de Roma e como
os Gregos constituíam a grande maioria dos membros
do Concilio, o seu testemunho em favor de Roma, mais

especialmente em favor da cooperação de Sylvestre,

pôde considerar-se como irrecusável." (1). Assim
falava HEEEEE na sua "excellente historia dos Con-

cílios."

A' questão da presidência . Ernesto de Oij-

ykika: "Ainda foi esse mesmo imperador (Constan-

tino) quem presidiu a sua primeira sessão, 'passando

depois a cadeira, diz HEEEEE, aos presidentes!' .. . Se

nenhuma duvida pode existir sobre quem convocou o

concilio de Nicéa, informa-nos o douto Antonio Pe-
rivIka DE Figueiredo que foi o imperador quem pre-

sidiu a todas as sessões e conta-nos ainda como os ul-

tramontanos adulteraram os originaes das actas dando

o imperador como presente quando nelas estava presi-

dente. . . (2). Eis a falsidade que o Rev. Franca en-

campa e lança-nos aos olhos .
" p . 94

.

— Que os Padres do Concilio, á chegada do pri-

meiro imperador christão, lhe houvessem cedido a pre-

sidência de honra é o que ha de mais natural e com-

ei) Hefele, Conciliengeschichte, tr. Ir. t. I, p. 404-407. Mais
um autor cujas opiniões falsêa o nosso engenheiro: 7!

(2) Não foram os ultramontanos, Senhor! foi Eusébio, teste-

munha ocular cio que se passou no Concilio de Nicéa e muito li-

gado a Constantino; olle foi quem escreveu textualmente: "Depois
disto, (isto é, do discurso de abertura) o imperador cedeu a palavra aos

presidentes do Concilio." De Vita Constantini, 1. III, c. XIII. MG.
XX, 1069. Mas o Snr. Ernesto tem, em historia, uma methodolo-

gia toda sua. O que se passou em Nicéa, não o sabem as fontes de

primeira mão, as testemunhas presenciaes ou immediatas dos acon-

tecimentos narrados. Quem o ha de informar é o gallicano-regalista

A. P. de Figueiredo que viveu 1.500 annos, e, de sciencia própria,

sabe tanto do que se passou no 1.° concilio ecuménico como o Snr.

Ernesto das façanhas de Tutankam.
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prehensivel. (1). Que tivesse Constantino exerci-

do a presidência effectiva, nada mais falso. Já o Con-

cilio estava íunccionando regularmente com os seus

presidentes, quando o imperador chegou a Nicéa. Hou-
ve então a sessão solemne em que o monarcha, no Io-

ga r de honra, foi saudado por um dos membros do con-

cilio; terminado o discurso, diz-nos Eusébio, o impe-

rador cedeu a palavra aos presidentes que já haviam

guiado as discussões anteriores afim de que continuas-

sem a dirigir as seguintes. E quando alguns bispos

lhe apresentaram queixas contra outros membros da

assembléa, o imperador mandou queimar os seus escri-

tos, declarando "que não lhe pertencia decidir sobre

os sacertodes." (2)

.

E quem exerceu a presidência effectiva? Já havía-

mos escritos sobre o assumpto: "O concilio de Nicéa

foi presidido por Osio. bispo de Cordova e Vito e Vi-

cente presbyteros romanos — como legados do papa

Sylvestre. E' ler não os autores protestantes de 12 ou

15 séculos mais tarde, mas as fontes directas onde se

bebe a verdade germina da historia. Que Osio tivesse

presidido ao Concilio affirma-o S. Athaxasio, con-

temporâneo de facto, (3) affirmam-no implicitamen-

te os próprios arianos escrevendo que elle "publicára

o synodo de Nicéa" (4) . Que Osio fosse legado do

Papa, di-lo expressamente Gelásio de Cyzico, histo-

riador do Concilio: "Ipse etiam Hosius ex Hispanis...

qui Sylvestris episcopi maximae Romae locum obtine-

bat una cum romanis presbyteris Bitone et Vicentio

(1) Num concilio pôde distinguir-se : a presidência effectiva

que exerce o governo da assembléa e a direcção dos debates; a
presidência de honra que consiste em signaes externos de particular

deferência e respeito, e a presidência de protecção, que toma sobre
si a manutenção da ordem, da disciplina e da liberdade entre os
membros da assembléa.

(2) Sozomeno, Hist., Eccle. 1. I, c. XVII. MG. t. LXVII, 912.

(3) Apol. de fuga sua, c. 5. (MG., XXV, 650).

(4) Ap. Athanas, Hist. arian. c. 42 (MG., XXV, 743).
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cum aliis multis in consessu illo affuit." {1) . Mais.

Sócrates, na sua historia ecclesiastica, enumerando

os bispos do concilio cita, em primeiro logar, Osio, de-

pois Vito e Vicente e, a seguir, os demais presen-

tes. (2). Os antigos catálogos que indicam a ordem
em que os padres subscreveram o symbolo niceno dão

sempre o logar de primazia a Osio, Vito e Vicente.
Como explicar esta preeminência dada a um bispo es-

panhol e a dois sacerdotes romanos num congresso

reunido no Oriente e no qual assistiam os mais auto-

rizados bispos de Antiochia, de Jerusalém e do Egypto,

senão porque representavam o bispo de Roma, cuja

autoridade era universalmente reconhecida na Igreja,

assim oriental como oecidental, como consta de textos

explícitos anteriores ao concilio? Ainda. Se o Papa
não houvera presidido ao primeiro concilio ecuménico,

com que verdade poderia o legado pontifício asseverar

em Calcedonia, deante de 600 bispos orientaes: "sy-

nodum facere nisi auctoritate Sedis apostolicae. . .

munquatn factwm est nec fieri licuit. (3). Como po-

deria escrever SoCRATES: "ecclesiastica regula inter-

díctum est, ne praeter sententiam Romani Pontificis

quidquam ab ecclesis decernatur ?" (4) IRC, p. 119.

Ahi têm os leitores mais uma amostra do estilo

polemico do Snr. ERNESTO. Uma questão já havia

sido tratada, minuciosamente e á luz das fontes; o pro-

fessor curitybano fecha voluntariamente os olhos, ou

finge não vêr; repete os mesmos erros refutados, sem
recorrer a um só documento histórico, apoiando-se

num autor parcialissimo . . . que viveu 15 séculos de-

pois dos factos e fala em demonstrada opposição com

(D Hiet. Cone. Nic. L. II, c. 5 (MG., LXXXV, 1230).

(2) Sócrates, Hist. Eccl. [, 13 (ML., LXVII, 110).

(3) Mansi, VI, 582-B.

(4) Hist. Eccles. II, 17. (ML., LXVII, 219).
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Iodas as fontes primarias. E' isto sinceridade? E' isto

desejo leal de conhecer a verdade? (1) .

Eis a que miséria esquálida se reduzem as poucas

tentativas de critica desastradamente ensaiadas pelo

defensor do protestantismo. A nossa these, intacta,

ahi está de pé. Toda a igreja antiga, desde os tempos

apostólicos, foi romana ; venerou e acatou no bispo da

cidade eterna a autoridade do successor de S. Pedro,

constituído por Christo, Pedra fundamental de sua

Igreja e Pastor supremo do seu rebanho. (2)

.

Esta demonstração é decisiva. O Salvador fundou

a sua Igreja, assegurando que "as portas do inferno

não prevaleceriam contra cila;" enviou os seus discí-

pulos afim de que ensinassem aos povos tudo o que

(1) Ainda neste capitulo escreve o Snr. Ernesto: "O mesmo
Hefele (in loco) iuforma-nos que o segundo concilio ecuménico reu-

nido em Constantinopla foi convocado e confirmado pelo imperador
Teodósio I c presidido por Melito. bispo de Antiochia. For morte
deste, continuou sol) a presidência de S. Gregorio Nazianzeno. Só
por abuso da nossa ignorância pôde o rev. Franca dizer sem mais
aquela que "foram os papas de Roma que convocaram e presidiram
todos os concilios ecuménicos desde o de Nicéa"." p. 94. — Pobre
Hefele, em que mãos caiste! Citemos literalmente o autor tortura-

do impiedosamente pelo engenheiro paranaense; "Este synodo do
anuo 381 não foi originariamente considerado como ecuménico, só

foi elevado a esta categoria mais tarde depois de ter sido reconheci-

do pelos occidentaes. Km convocado como concilio geral da Igreja

grega oriental e se o Papa não tomou parte na sua convocação nada
se pôde dahi inferir contra o seu direito radical de convocar os con-
cilios ecuménicos." Hefele, Op. cit. I. p. 15. 1*2 a p. o2: "Foi precisa-

mente por causa da approvação do Symbolo pela S. Sé que no século

VI, os papas Vigílio, Pelagio II e Gregorio Magno declararam formal-

mente que o concilio que o formulara era ecuménico." — Mais um
autor falsificado pelo Snr. Ernesto: são já 8!

(2) A victoria definitiva do catholicismo no campo da critica,

confessou-a lealmente o próprio Harnack: "Que Romano seja igual

a catholico já o expus, na qualidade de historiador protestante ha
22 annos no meu Manual de historia dos dogmas... Desde então

a these foi ainda mais accentuada (por exemplo no trabalho bem
conhecido de Wernle) ... E' possível estabelecer com provas im-

pressionadoras que a concepção catholica da Igreja nascente é his-

toricamente a verdadeira, isto é, christianismo, catholicismo e ro

manismo formam uma identidade histórica perfeita." Theologische

Literaturzeitung, 19 Jan. 1909.
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Elie lhes havia ensinado, e para que a malícia dos ho-

mens não adulterasse a integridade dos seus ensina-

mentos lhes prometteu: "estarei eomvoseo até a con-

sumação dos séculos." (Math. XXVIII, 20). A Igre-

ja de Christo não pôde portanto prevaricar, não pode

trahir o seu mandato divino, e esta Igreja é a igreja

catholica, é a igreja de Pedro.

"Quem o duvida! exclama aqui o Snr. Erniísto,

mas seria incrível (pie se perpetuassem (os successo-

res dos apóstolos) nos que apostataram; mormente de-

pois que S. Jkronvmo e S. Agostinho nos adverti-

ram de que o Antichristo havia de manifestar-se den-

tro da Egreja. Fartos estamos de saber que o aposto-

lo se perpetua no ministério evangélico fiel; o que S.

Revma. ainda não demonstrou foi que se perpetua até

nus que apostataram, que comporta um papa Rei, que

é compatível com a idolatria etc, etc." p. 87.

Apostataram! Então a Igreja dos grandes mar-

t vres, a igreja dos Ignacios, dos Irineus e dos Clemen-

tes, igrejas de apóstatas! A igreja dos grandes douto-

res, de S. Agostinho e de S. Ambrósio, de S. Jero-

nymo e S. Chrysostomo, de S. Athanasio e de S. Cy-

rille, igreja de apóstatas! A igreja universal reunida

nos primeiros grandes concílios ecuménicos, antes da

scisma de Phocio, onde todo o Oriente e o Occidente

representados pelos seus bispos acclamavam no Papa o

successor de S. Pedro, igreja de apóstatas ! A igreja que

converteu a Inglaterra, com S. Agostinho, a Allema-

nha com S. Bonifacio, a Escandinávia com S. As-

cário, os povos eslavos com S. Cyrillo e S. Metho-

dio, a Igreja que christianizou e civilizou toda a Euro-

pa, a Igreja de S. Bernardo e S. Thomaz de Aquino,

de S . Bento, de S . Bernardo e de S . Domingos, de S .

Francisco e de S. Boaventura, igreja de apóstatas!

E onde estão os que não apostataram? Onde se

occulta esta igreja, em que segundo a palavra infal-
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Hvel de Chrísto, se deve conservar integra a sua dou-

trina e incorruptível a sua organização divina? Onde
é que se "perpetuou este ministério evangélico fiel" de

que nos fala o Snr . Erxksto? Que nos mostre este

prodígio desconhecido, esta igreja, que fóra da igreja

catholica. se vá entroncar nos apóstolos e, dahi por

uma successão ininterrupta, vá transmittindo até Lu-
tero o thesouro das verdades christãs. Onde se en-

contra esta igreja genuinamente christã, em que ter-

ras, em que mares se esconde, embuçada na historia?

Onde estava o christianismo antes de Lutero?
"A resposta é simples, acode o Snr. Krnksto: o

Protestantismo não prega um novo erro, mas uma velha

verdade, nem foi a primeira nem a única reforma que se

realizou na igreja de Deus." p. 38. — Miserável subter-

fúgio! Affirmações aéreas! Mas onde estava esta ve-

lha verdade que ninguém conhecia? Que nos demons-

tre o professor curitybano, a existência histórica de

unia só igreja que ensinasse continuamente esta velha

verdade dos apóstolos ao século XV. Vamos além.

Já não pedimos a existência de uma communidade;
contentar-nos-iamos com a de um só homem em cada

geração, que houvesse admittido o que mais tarde pre-

garam LUTERO e Calvi xo. (1). Que venha esta de-

(1) Xo livro anterior havíamos pedido que se nos demonstras-
se a continuidade histórica de um só dos artigos fundamentaes do
protestantismo. "Nada tão fácil para nós" acode prazenteiro o Snr.
Ernesto. E com 4 textos, — 4 apenas — tirados das epistolas de
S. Paulo, — demonstra que o Apostolo das gentes ensinara "a
guerra ao primado de S. Pedro," "o livre exame." a justificação

pela fc," e "a negação do sacrifício da Missa" p. 104. Não é para
aqui o evidenciar a inconsistência dessa exegese cerebrina. Não é

esta a questão. Xós tínhamos pedido a demonstração da continui-

dade, etc. — Nada mais fácil, replica o Snr. Ernesto, começa bra-

vamente por S. Paulo... e mais não disse. De S. Paulo a Lutero,

illustre mathematico, vão 15 séculos. E onde está, nestes 1.500 annos
a continuidade tão fácil de desmonstrar? Se o protestantismo está

nas epistolas paulinas tão á flor da terra, que, com 4 textinhos, o Snr.

Ernesto o reconstituiu integralmente, como é que não o viram nem
o génio nem a sciencia, nem a santidade de S. Jeronymo, de S. Agos-
tinho ou de S. Chrysostomo? Sohre o só artigo da justificação pela
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monstração almejada. Que nos appareçam estes au-

gustos solitários, perdidos na apostasia geral, a trans-

mittirem fielmente, de geração em geração, o patrimó-

nio do christianismo authentico. que, quasi cursores

vitae lâmpadas tradunt perpetuavam a chamma da

vida. Que o erudito cathedratico de Curityba nos dê

esta obra original ainda na literatura protestante. Um
livro breve, conciso, documentado com citações exactas

e opiniões criticamente indiscutíveis. Um trabalho des-

tes seria uma obra nova e teria um valor demonstra-

tivo immensamente maior de que o pesado in 8.° de

370 paginas, que não tem nenhum . Recozimento de

velhas infusões inof fensivas, 'Roma a Igreja c o An-
ticristo' não ficará na historia senão como um do-

cumento psychologico de quanto o sectarismo estreito

pôde acanhar uma intelligencia que Deus fizera para

a* luz da verdade

.

§ 2. O magistério infallivel

A infallibilidade do magistério ecclesiastico é um
corollario inevitável da Incarnação do Verbo. Uma
doutrina revelada por Deus á humanidade não pôde

ficar ao arbítrio das discussões e fraquezas humanas.

De que nos valeria legar-nos Christo um patrimó-

nio de verdades indispensáveis á salvação, se a sua luz

não pudesse chegar inalterada ás intelligencias ávidas

fé, Lutero mais competente que o Snr. Ernesto, escrevia: "Agos-
tinho fala pouco da fé; Jeronymo, nada. Nenhum entre os doutores

antigos rxpô<; a pura c verdadeira doutrina da fé." ed. Walch, t.

IX. p. 1054. A tarefa não era tão fácil como a julgava o Snr. Er-

nesto; e por isso... nada mais fácil . . . e fiepu-se em S. Paulo tor-

turado... para concluir depois ovante: "Quem nos censurará por

preferirmos a agua pura colhida na própria fonte, á zurrapa apodre-

cida (leiam-sc sol) a delicadeza desta expressão os nomes de. S

Ignacio, S. Irineu, S. Agostinho, S. Jeronymo, S. Athanasio, S.

Chrvsostomo e S. Thomaz d'Aquino) pelas paulatinas adulterações

seculares?" p. 105... E a continuidade, illustre professor?
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de certeza e de paz? Confiá-las a um livro, sem haver

quem o interprete com autoridade infallivel, é o mes-
mo que aitrá-las á dissipação de todos os individualis-

mos incoercíveis. Não ha obra alguma. Iíomkro ou

Virgilio. Platão ou Aristoti-i.Ks, sobre cuja inter-

pretação não discutam os commentadores

.

Esta relação necessária entre uma revelação di-

vina e a infallibilidade de um magistério que a defen-

da, evidenciou-a nitidamente um racionalista moderno,
vindo do protestantismo, \V. H. Mallock. Um dos

primeiros caracteres, exigidos por uma revelação, es-

creve elle numa obra celebre, c a necessidade de uma
infallibilidade absoluta. "Toda a religião que neste

ponto renuncia a esta pretensão, confessa, por isto

mesmo, que é uma religião mutilada. E' uma coisa

hybrida, meio natural, meio sobrenatural; na pratica

não passa de uma religião natural . . . Não poderá ha-
ver uma revelação infallivel, ou, em outros termos,

uma revelação obrigatória para todos e para cadn um,
senão na medida em que, para interpretar este testa-

mento, houver um poder de autoridade igual ao do pró-

prio testamento." (1).

Christo não podia deixar a sua obra incompleta

.

A Igreja continua a Incarnação do Verbo Redemptor

.

Demonstramos amplamente, com o Evangelho na mão,

a existência deste magistério vivo, authentico e infal-

livel (IRC . 140-143) instituído por Christo e re-

conhecido pela igreja primitiva. Mostramos ainda

(1) W. H. Mallock, Is life worth of living, tr. ír. de F. R.

Salmon, p. 278-9. E a seguir: "Esta experiência [que não nos per-

mitte enganar sobre esta verdade] c a do protestantismo e a da
situação a que cbegou visivelmente depois de tres séculos... Co-
meçamos a ver emíim no protestantismo não já a reforma da uma
revelação corrompida nem a corrupção de uma revelação verdadei-

ra, mas a negação pratica de toda a revelação. . . Vêde a Inglater-

ra, a Europa, a America, considerac a condição do protestantismo

no mundo inteiro. Encontramos nelle ainda uma religião, mas uma
religião na qual não só desapparece o elemento sobrenatural mas o

próprio elemento natural se torna nebulosa."
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como, ao lado cia Igreja, é infallivel também o seu che-

fe e esla infãllibilidãde se acha implícita e explicita-

mente affirmada no Evangelho, em todos os passos

em que se fala da promessa e da instituição do pri-

mado . ( 1 )

.

"Poucos dogmas catholicos, dissemos então, fo-

ram como este, falseados, deturpados, malsinados pela

critica myope e malévola de incrédulos, liberaes e pro-

testantes." p. 159. Convencidos de que, para dissi-

par equívocos, nas almas sinceras, bastaria uma ex-

plicação verdadeira do dogma catholico tentamos expô-

lo com a clareza que nos foi possível. O Snr . ERNES-
TO fez-nos a honra de transcrever duas paginas intei-

ras desta explicação, mas tão distrahidamente que in-

correu em todos os falseamentos e deformações da dou-

trina catholica que nella denunciávamos. Veja o leitor.

— "Reuniu-se o Concilio de Constança 'para

reformar a Egreja (de Roma) em sua cabeça e em seus

membros.' Ora uma Egreja que necessita de reforma

em seu cabeça e em seus membros é fallivel da cabeça

aos pés ! Tal é o caso confessado da Egreja de Roma .

"

p. 98. — Confusão palmar entre infãllibilidãde e im-

peecabilidadc . A Igreja nunca affirmou que eram im-

peccaveis os seus membros e o seu chefe, e portanto,

irreformaveis . Reforma, prega ella continuamente em
todos os seus sermões, em todos os seus livros, em to-

dos os seus concílios. A vida da Igreja outra cousa

não é senão esta reforma continua da nossa pobre na-

tureza humana, decahida e inclinada ao peccado. O
que ensinou a Igreja é a sua infãllibilidãde na inter-

pretação authentica e autorizada da revelação divina.

Um homem que assim confunde voluntariamente duas

(1) IRC, p. 182-184. No entretanto o Snr. Ernesto affírmã

que "o texto único invocado pelo Rcv. Franca" foi o de S. Lucas
XXII, 32. Pedimos ao leitor curioso queira reler tudo o que já es-

crevemos sobre a infãllibilidãde; será conviente antes de entrarmos
no exame das novas difficuldadcs

.
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noções, de todo em todo, differentes, esse sim, é in-

convencivel da cabeça até aos pés . ( 1 ) .

— "A infalibilidade que se attribue ao Papa ro-

mano nada menos é que um capitulo da secular deifi-

cação dessa personagem, predita por S. Paulo (!)"

p. 125. — E' a repetição literal do que já dissera

Eduardo Pereira. Não havíamos já respondido? IRC
p. 165: "Deificação porque? A infallibilidade é um
attributo exclusivamente divino? Sim, mas a infalli-

bilidade absoluta, omnimoda, imparticipada . Assim
também a intelligencia, a vontade e a liberdade são at-

tributos exclusivamente divinos. Dirá o Snr. E. Pe-
reira (repetirá agora o Snr. Ernesto de Olivei-

ra) que o homem é Deus, porque possue intelligencia

que é attributo divino? Opporá talvez que a infallibi-

lidade é incommunicavel . Quem lh'o disse? Na ordem
natural, todos os homens são infalliveis acerca dos pri-

meiros princípios. Ninguém erra a ponto de dizer que
1 + 1=3, que o todo é menor que cada uma de suas

partes, que uma cousa pôde ser e não ser ao mesmo
tempo. Ahi está a infallibilidade natural, dom com-
mum a todo o género humano. Assim o quiz Deus,

afim de que os primeiros princípios, alicerce e funda-

mento de todas as construcções scientificas, não vacil-

lassem nas fluctuações da duvida. Na ordem sobre-

natural dispôs Christo que o Pastor supremo da Igre-

ja não errasse ao ensinar-nos a sua fé e moral afim
de que não cahisse em ruina todo o edifício espiritual

de nossa salvação .

" Não communicou Deus, por inspi-

ração, aos escritores sagrados a sua infallibilidade

ao redigirem os livros santos? Por que não poderia

communicar, por assistência providencial, a mesma in-

fallibilidade aos interpretes authenticos e autorizados

da sua revelação? Porque escreveram livros infalliveis,

(1) Sobre a peccabilidade, e, portanto, a reformabilidade dos
Papas, vêr o que escrevemos a p. 167. Leu-o talvez o Snr. Ernesto?
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foram talvez deificados Moysés ou S. Matheus ? — Mas
o Snr. Ernesto continuará a falar, impávido e im-

passível, de deificação, como Eduardo Pereira fala-

ra de apotheose do Papa

.

— São, porém, os erros dos Papas infalliveis que

lhe subministram o thema para maiores desenvolvi-

mentos. O estudo destes exemplos é precedido deste

apparato solemne: "Só encontramos uma difficulda-

de : entre tantos, escolher um exemplo para dum golpe,

lançar por terra todo esse castello de cartas. Ensina

a Lógica que uma proposição universal afirmativa

como esta do Rev. Franca: 'Todos os Papas são in-

falliveis quando. .
.' se refuta como uma particular ne-

gativa: 'certo Papa não foi infallivel quando...'! E
com ef feito. Se um não foi não se pôde affirmar que

todos foram. E' uma questão de facto: basta um."
p. 110. — De accordo: comtanto que se nos de-

monstre a contradicção entre duas definições dogmá-
ticas. Acompanhemos de perto o Snr. Ernesto, nes-

ta demonstração, a vermos, se na originalidade das

suas pesquizas conseguiu o que até agora não logrou

alcançar nenhum critico, theologo ou historiador.

Examinaremos ainda que brevemente todos os seus

exemplos

.

— Primeiro exemplo. Sixto V publicou em
1590 uma edição da Vulgata, prefaciada pela bulia

Aeternus ille em que se dizia "esta é a actual Vulgata,

prescrita e decretada como autentica pelo concilio

de Trento e que deve ser usada em todas as igrejas do

mundo christão por verdadeira, legitima, autentica

e indubitada, em todas as lições publicas e privadas,

controvérsias, pregações e exposições
.

" Pouco depois

CeEmente VIII publicou outra edição emendada de

novo em mais de dois mil logares. Contradicção ma-
nifesta. Cfr. p. 111-112.
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Dois erros num só exemplo: um de historia, ou-

tro de theologia. A bulia "Actcrnus Me" não foi pro-

mulgada; esta bulia não contem nenhuma definição dog-

mática .

Na variedade de bíblias existentes (manuscritos

com inevitáveis variantes) o concilio de Trento deci-

diu que se publicasse uma edição da Vulgata, quanto

possível, sem erros. O trabalho já havia sido come-

çado sem nunca se poder conduzir a termo. Sixto V,

com o seu temperamento enérgico e decidido, assen-

tou levá-lo a cabo. Nomeou para isto uma commissão

de cardeaes e elle próprio quiz mais tarde tomar par-

te activa e pessoal na tarefa. Infelizmente a edição

sahiu inçada de erros, devidos em parte ao typogra-

pho, em parte á precipitação do temperamento do

Papa. Os cardeaes fizeram-lhe ver então as imperfei-

ções do trabalho e a impossibilidade de o apresentar

como edição definitiva. Sixto V, apesar de contra-

riado, convenceu-se e assentou não promulgar a bulia

que já havia de antemão preparado. Seu desejo era

recomeçar o trabalho e dar uma nova edição, expur-

gada quanto possível, de qualquer imperfeição. A mor-

te sobreveiu, neste Ínterim, e Clemente VIII levou a

cabo o que não pudera fazer o seu predescessor . A
bulia sixtina, Aeternus Me, redigida e impressa não foi

promulgada, nem se acha registrada na Cancellaria

apostólica nem foi incluída no Bullario. E' um do-

cumento sem valor official . ( 1 )

.

(1) Quando o embaixador de Veneza, Badoer, por encargo
do Senado, representou ao Papa as difficuldades da applicação das
disposições da Bulla, que o seu Inquisidor queria urgir, Sixto res-

pondeu que não havia mandado a ninguém executar a sua Bulla e

que o Inquisidor agira com precipitação. Insistindo o embaixador
em outra occasião, tornou a accentuar o Papa que se acalmasse,
que não se inquietasse por causa da Bulla, que o inquisidor não devia
executá-la; ella não exprimia mais que uma "espécie de desejo."
Resposta de Badoer, a 21 de Julho de 1590, ap. F. Aman, Die
Vulgata Sixtina vou 1590. "Eine quellentnaessige Darstellung ihrer

Geschichte, Freiburg i. B. 1912. — O leitor que desejar todas as
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Ainda que fosse promulgada, a bulia não encer-

ra nenhuma definição dogmática. O Papa nunca teve

a intenção de apresentar o seu trabalho com um valor

absoluto e definitivo. Queria dar uma edição correcta

conforme permittiam as condições scientificas do tem-

po: prout optimc ficri potuit emendatam, diz a Bulla.

Volvidos séculos, augmentado o thesouro de manu-
scritos antigos e aperfeiçoados os methodos de criti-

ca textual, Pio X confiou á erudição e paciência dos

benedictinos a difficil tarefa de nos dar uma edição

mais perfeita da antiga versão jeronymiana da Escri-

tura . Depois de annos e annos de investigação ac-

curada começaram a apparecer os primeiros fructos

deste immenso lavor. Só a edição do Génese, apre-

senta cerca de mil variantes novas. Que dirá agora o

Snr. Ernesto? todas as rodas scientificas, catholi-

cas, ou não, acolheram com applauso o esforço monu-
mental . . . e ninguém se lembrou de avisar ao univer-

so que se achava compromettida a infallibilidade do

Papa. Nem Sixto V, nem Clemente VIII, nem Pio X
definiram cousa alguma acerca das edições da Vulga-

ta. E" ensina a lógica" que não pôde haver contradi-

ções entre definições dogmáticas onde não existem de-

finições dogmáticas.

Segundo Exemplo. O concilio de Constança,

"com a sancção de Martinho V", diz o Snr. Er-
nesto, decretou como dogma a superioridade do Conci-

lio sobre o Papa . O concilio do Vaticano definiu o con-

trario. Cfr. pp. 113-114.

— Outro falsificação histórica. O concilio de Cons-

tança reunira-se para pôr termo ao doloroso scisma

do Occidente. Já obtivera dos que simultaneamente

provas históricas de que a Bulla não foi promulgada, além de Aman,
pôde consultar: Le Bachelei', Bellarrain et la Bible Sixto-Clémen-
tine, Paris, 1911; J. B. Courderc, Le Vénérable Cardinal Bellarmin,

Paris, 1893, t. I; L. von Pastor, Geschichte der Paepste, Freib. i.

B. t. X.
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se julgavam papas legítimos que, para o bem univer-

sal da Igreja, renunciassem espontaneamente á sua

dignidade afim de se proceder á eleição de um novo

Papa, incontestado em toda a christandade . Senão

quando, após um incidente desagradável com o bispo

de Salisburg a quem Segismundo pareceu dar razão,

João XXII, abandonou improvisamente Constança,

indo para Schaffhausen e deixando o concilio acepha-

lo. Foi grande a perturbação na assembléa. Afim de

evitar uma dispersão dos membros reunidos, procurou-

se então dar um fundamento theorico aos trabalhos

que se seguissem. No convento dos franciscanos reu-

niram-se a 29 de Março, os representantes da França,

da Allemanha e da Inglaterra e ridigiram 4 artigos,

dos quaes o segundo affirmáva a superioridade do

concilio sobre o Papa, doutrina recentemente defendi-

da pelos regalistas franceses, ascendentes immediatos

do gallicanismo do século XVII . No dia seguinte estes

artigos foram approvados na assembléa geral á qual

não haviam comparecido os representantes da Itália.

Dos cardeaes presentes em Constança 4 não vieram e

os outros 11 declararam explicitamente assistir á ses-

são para evitar escândalos, não para approvar o que

nella se passava. Os que a votaram eram quase todos

prelados de segunda ordem, muitos dos quaes não ti-

nham regularmente direito de voto. Assim, atabalhoa-

damente, foi approvada a sessão V, que nunca foi con-

siderada conciliar. As sessões consideradas como
ecuménicas em Constança foram unicamente as ulti-

mas (da 41.
a
a 45.

a
inclusive), depois que o concilio

começou a deliberar regularmente sob a direcção de
Martinho V, eleito posteriormente. Numa destas as-

sembléas regulares (na 45." ) o novo Papa approvou,

nas sessões anteriores o que havia resolvido o Conci-

lio "in materiis fidei conciliaritcr ct non alitcr ncc alio

modo." Assim se excluíam explicitamente da appro-



so CATHOLICISMO E PROTESTANTISMO

vação pontifícia todas as irregularidades da sessão V.
Nâo era conciliar uma sessão, 1.°) da qual se ausen-

taram voluntariamente 4 cardcaes e os outros protes-

taram; 2.°) contra a qual se levantou notável parte da
assembléa. 3.°) cujos votos sem suffragios expressos

foram dados tumultuosamente. 4.°) em cuja votação

participaram indivíduos que para isto não tinham di-

reito. Confirmações desta conclusão temos ainda no

facto de Martinho V prohibir com uma bulia de

Março de 1408, qualquer appellação da sentença do

Papa para o Concilio; prohibição incomprehensivel se

elle houvera sanccionado os artigos da sessão V . Mais.

O cardeal d'Ailly, aliás favorável á opinião dos rega-

listas franceses, publicando 17 mezes mais tarde o seu

tratado sobre a "autoridade da Igreja, dos concílios

geraes e do Papa," não cita em apoio da sua opinião

os decretos da sessão V, esperando ainda uma decisão

posterior do Concilio.

Quando, portanto, o Snr. Ernesto nos diz que

o concilio de Constança, com a sancção de Martinho V,

decretou, etc. torce visivelmente os factos para ajus-

tá-los a um preconceito. E no emtanto fôra tão fácil

conhecer a verdade. Não era mister para isto manu-
sear os grandes tratados de theologia. Bastaria folhear

qualquer curso de historia ecclesiastica bem informa-

do. HkfklE, por exemplo, "na sua excellente historia

dos Concílios," escreve: "Martinho V, com ef feito, não

confirmou senão o que o concilio decretara in mate-

riis fidei conciliariter et non aliter nec alio modo . Ora,

no seu modo de ver e no de todo o Sacro Collegio, re-

fere-nos d^iley, (1) não se consideraram como de-

cretadas conciliariter as decisões votadas pela simples

maioria das nações, sem o assentimento dos cardeaes,

(I) j7~Gerson, Opera, ed. £. du Pin, t. II, p. 940. Acerca da
opinião do cardeal D'AilIy que não considerava os decretos da 4." e

5." sessão como expressão authentica da vontade geral do concilio,

cfr: L. Salembier, Le Cardinal Pierre D'Ailly, Tourcoing, 1932.
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como era precisamente o caso." (1). HercEnroE-
ther: "Era aqnelle o decreto de uma assembléa sem

chefe, feito sem intervenção da igreja romana, antes

com opposição dos cardeaes, com uma forma de vota-

ção contraria ao uso dos antigos concilios, por uma
maioria de pessoas quase todas incapazes de votar e

que das tres obediências não podiam representar mais

que uma" (2) . Mas ao Snr. Ernesto não lhe convi-

nha apurar a realidade objectiva dos factos.

Terceiro exemplo. Para refutcá-lo basta citar

as mesmas palavras do Snr. Ernesto: uO terceiro

exemplo vamos respigá-lo no próprio arrazoado do

Rev. Franca: 'João XXII condemnou como Papa o

que sobre a visão beatifica sustentara como theologo

particular!' Este infalível subiu á cátedra de S. Pe-

dro e pregou que, após a morte, os santos não gosam
imediatamente da visão beatifica de Deus, heresia notó-

ria que provocou enorme escândalo, á vista do qual, re-

tratou-se o Papa de que ensinara. Confessa o Rev. Fran-

ca que nesta retratação agiu o Papa com a infalibili-

dade inerente ao seu cargo; e não vemos como furtou-

se a essas condições quando, do púlpito sagrado, ali-

mentava o rebanho de Deus com a divina palavra.

Agiu como Papa? Sem duvida nenhuma pois que o

era (3). Quiz ensinar a toda a Egreja? Sem nenhuma
duvida, pois o sermão foi publico. (4). Pregou ex-

(1) Hefele, Conciliengeschkhte, tr. fr. t. VII, p. 211.

(2) Hergesiroether-Kirsch, Kirchengeschichte, tr. ital. V p.

167. Cfr. ainda Pastcr, Geschichts der Paepste, Freib. i. B. t. I.

L. I, c. III.

(3) Quem por tal esperara? O Presidente da Republica cha-

ma o seu mordomo e ordena-Ihe "De hoje em diante não quero

carnes na refeição; o? médicos prescreveram-me o uso exclusivo de
verduras." Salta o exegeta de Curityba: Agiu como Presidente da
republica? Sem nenhuma duvida, pois que o era." — E conclue-se

que o paiz inteiro está pelo novo decreto obrigado ao regimen ve-

getariano.

(4) E como todos os sermões são pubiicoi seguc-se que em
todos os sermões se ensina á Igreja inteira. Ensinar á Igreja in-

teira, preclaro Senhor, significa propor á Igreja universal uma dou-
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cathcdra? E como poderia pregar senão ex-cathe-

dra. (1). Concluimos então que João XXII falou in-

falivelmente quando errou", p. 114-115. — Concluimos
então que o Snr. Ernesto não entendeu o abe da dou-
trina que se pôs a criticar com tanta desinvoltura

.

Quarto exemplo:

Papa Gelásio I (492)

"Certamente que o sacramento

do' corpo de Christo que recebe-

mos é cousa divina, porque por

meio delle participamos da nature-

za divina. Todavia a substancia ou

natureza do pão e do vinho, não

muda, e não resta a mais pequena

duvida de que a imagem e seme-

lhança do corpo de Christo se ce-

lebram na acção dos mysterio0 .

"

Papa Paulo III (1561) (2)

"Si alg-uem disser que no SS.

Sacramento da Eucharistia a sub-
stancia do pão e do vinho perma-
nece juntamente com o corpo e o
sang-ue de N. S. J. C. e negar
aquella maravilhosa e singular con-
versão de toda a substancia do pão
no corpo e de toda a substancia do
vinho no sangue, ficando sóme-nte

as espécies de pão e de vinho será

anatematizado. "

Basta o confronto. Uma infalibilidade define a
Eucaristia nos termos da transubstanciação; define-

a outra como perfeito Zvvingliano. Se um estiver certo

o outro será necessariamente herético. E ambos são

infalíveis" p. 115.

Não o são
;
porque o Professor de Curityba não tem

trina como revelada e que, como tal, por todos deve ser admittida.
Ora João XXII, interpretando como theologo particular um texto

do 2.° concilio de Lyão, apresentava explicitamente a sua opinião

como cousa discutível: " Propuzemos e alegamos sem nenhuma in-

tenção de determinar, decidir ou crer alguma cousa." Denifle, Char-
tularium, II, p. 435. — O Papa a affirmar declaradamente que não
pretende definir cousa alguma; e o professor de Curityba a recla-

mar: definiu, definiu.

(1) Quase não acreditamos aos nossos olhos; mas é um facto:

O Snr. Ernesto escreveu estas palavras textualmente. Toda a gente

sabe que ex-cathedra é uma expressão jurídica que indica um com-
plexo de condições a que deve satisfazer um acto pontifício para

constituir uma definição dogmática. Um acto destes, o papa pode

escrevê-lo na sua mesinha de trabalho. Para o illustre professor

paranaense, ex-cathedra equivale a um púlpito material, de madei-

ra ou de mármore, e como não se costuma pregar senão no púlpito,

todas as vezes que o Papa sóbe ao púlpito, define ex-cathedra. —
E' com esta rara profundidade e perspicácia que se pretende pôr em
terra "os castellos de carta" da doutrina catholica?

(2) Em 1561, havia 12 anno6 que Paulo III descansava na paz

dos mortos 1
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poder para decretar infallibilidades a seu talante ou a

capricho de seus preconceitos. A columna á direita

é uma definição dogmática do concilio de Trento. E a

da esquerda? Do Papa Gelásio, diz o Snr. Ernesto.
Definição dogmática, também ella? De modo algum.

O professor calou discretamente a sua origem . As pa-

lavras citadas são de um tratado theologico escrito

pelo papa Gelásio, De duabus naturis adversus Bu-
tychen et Nestorium. Ora, com a mesma penna com
que o Snr. Ernesto transcreveu estas palavras, cin-

co minutos antes, tinha copiado estas outras: "Como
homem o Papa pôde ser erudito como Bento XV, mo-
ralista como Gregorio Magno, eloquente como Pio IX.

O theologo, o escritor, o pregador são tão falliveis

com a tiara, como sem ella." Como explicar que esta

advertência se houvesse tão depressa varrido da me-
moria do diligente professor ? Deste passo, na próxima

edição de seu trabalho o Snr. Ernesto nos apresen-

tará como infalliveis as poesias de Leão XIII! Reco-

nhecemos ao professor a liberdade de criticar a doutri-

na catholica; o direito de adulterá-la systematicamen-

te, não. Deixe este ignóbil mister para os libellistas

que escrevem sob o impulso de paixões cegas ou se

assoldam incondicionadamente aos interesses de um
partido. (1).

— Quinto exemplo. O concilio de Trento, com

(1) Não ha portanto duas definições dogmáticas, em contra-
dicção: eis o que por ora nos basta. Para entender bem á justa,

porém o texto de Gelásio é necessário continuar a lê-lo, nas linhas

seguintes, omittidas naturalmente pelo Snr. Ernesto: "ut sicut in

hanc, scilicet, divinam transeunt, Sancto Spiritu perficiente, substan-
tiam, permanentes tamen in sua proprietate naturae. Thiel, Episto-
lae romanorum pontificum genuinae, Braunsberg, 1868, p. S41, 542.

— Aqui Gelásio affirma uma "transformação na substancia divina"
(transeunt in divinam substantiam) e uma permanência, nos elemen-
tos eucaristicos, das suas propriedades naturaes (in sua proprietate

naturae) . E' sob uma linguagem ainda não aperfeiçoada pela disci-

plina escolástica, a permanência dos accidentes ou espécies sacra-

mentaes, de que falará mais tarde o Concilio de Trento.
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a sancção de Paulo III, prohibe, sob anátema, dar a

communhão sob as duas espécies. O papa Gelásio III,

ordena o contrario. Mais duas infallibilidades em
conflicto. Cfr. p. 115-116.

— Parece incrível . O Snr . Ernesto não pôde

tocar num documento ecclesiastico sem falseá-lo, mu-
tilá-lo, desnaturá-lo inteiramente. O que passa pela

entrosagem de sua critica apaixonada sae irreconheci-

velmente desfigurado. O allegado decreto do Concilio

de Trento não existe. O que acerca da communhão
sob as duas espécies definiu a assembléa tridentina foi

a inexistência de um preceito divino obrigando os sim-

ples fieis a commungarem sob as duas espécies. Nes-

tas condições a concessão da communhão é, de facto,

uma questão de mera disciplina ecclesiastico, . A Igre-

ja poderá outorgá-la ou não, conforme a prudência o

suggerir. Ainda hoje, em alguns ritos orientaes, os

catholicos commungam sob as duas espécies. Em 1564,

Pio V, á instancia do imperador Fernando, concedeu

aos bispos allemães a faculdade de introduzirem o uso

do cálice entre os fieis, se verificadas certas condições,

assim o julgassem conveniente. Foram tantos e tão gra-

ves os inconvenientes que no anno seguinte houve de re-

vogar a concessão. Quanto a Gelásio III, só existiu este

Ponti fice na imaginação creadora do polytechnico de

Curityba. Papas desse nome, a historia só conhece dois e

nenhum delles definiu cousa alguma acerca da commu-
nhão sob duas espécies. — Ainda uma vez não pôde

haver contradicção entre definições dogmáticas onde

definições dogmáticas não existem.

— Sexto exemplo. "O papa Honorio I foi con-

denado pelo concilio de Calcedonia, porque em uma
carta a Sergio confessou a heresia dos monotelitas

.

"

p. 116 (1).

(1) Só por antecipação prophetica. O concilio de Calcedonia

reuniu-se em 451. Como poderia condemnar Honorio que foi papa
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A dif ficuldade não é nova, nem mesmo nesta po-

lemica. Proposta por Eduardo Pereira, já lhe ha-

víamos respondido, observando: 1.°) que as epistolas

de Honorio são perfeitamente orthodoxas; 2.°) que

não constituem nenhuma definição dogmática . O Snr

.

Ernesto não se deu por entendido. Citou um trecho

contrario de A. P. de Figueiredo e acerescentou

:

"assevera o Rev. Franca que examinou as cartas de

Honorio e achou-as orthodoxas. Ou não as examinou
ou foi tragado pela heresia dele." p. 117. — Depois de

uma affirmação deste porte, quem não esperaria por

um exame interno das epistolas de Honorio, compro-
bativo desta asserção? Era o dever elementar de qual-

quer escritor honesto. Não. O Snr. Ernesto, habi-

tuado a inteirar-se do que se passa no século VII, pe-

las informações de escritores do século XVIII, dis-

pensou-se destas formalidades de criticos exigen-

tes. ( 1 ) . Mas não esmiucemos esta questão theologi-

quase dois séculos depois, de 625 a 638? O Snr. Ernesto queria re-
ferir-se ao concilio de Constantinopla (681). Anachronismos destes,
tão frequentes no nosso autor, estão a revelar o noviço, de todo em
todo, inexperiente em semelhantes matérias. Mas o professor de
Curityba é corajoso; anima-se por estas regiões inexploradas com
um desembaraço de pasmar.

(1) Pois aqui vae a affirmação textual de Honorio I: "Utras-
que naturas in uno Christo unitate naturali copulatas cum alterius

communicatione operantes atque operatrices confiteri debemus, et di-

vinam quidem quae Dei sunt, operantem, et humanam,, quae carnis

sunt, exsequentem: non divise, neque confuse, Dei naturam in ho-
minem et humanam in Deum conversam edocentes: sed naturarum
differentias integras confitentes." (ML., LXXX, 475). Ahi está

explicita a confissão das duas naturezas, cada qual com as opera-
ções que lhe são próprias. E as citações poderiam ainda multipli-

car-se. Este ainda o sentido que ás epistolas de Honorio deu o mais
autorizado dos seus interpretes, o abbade João Samponi, secretario

de que se servira o Papa para escrevê-las (MG., XCI, 327) . Mas que
montam documentos originaes e contemporâneos? O que ensinou

Honorio, não o dizem as suas cartas; sabe-o com segurança indis-

cutível Ant. Pereira de Figueiredo. Sobre a sua fronte collocou o
Snr. Ernesto a aureola da infallibilidade que para elle já não fulge

nos successores daquelle a quem disse Christo: orei para que a tua fé

não desfalleça; confirma os teus irmãos.
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ca; não é necessário (1). Erradas ou não, as episto-

las não constituem de modo algum uma definição ex-

cathedra. "Di-lo expressamente o Pontífice: non nos

oportet unam vel duas operationes dcfinientes prae-

dicare" (ML., LXXX, 475). O Papa a declarar que

não entende definir, o Snr. C. Pereira a obstinar-se

em querer ver definições em todos os actos pontifí-

cios" IRC. 168. — O Snr. Ernesto tinha deante

dos olhos este texto, tinha as palavras formaes de Ho-
norio — e no emtanto, calando-as discretamente, es-

creveu: "No caso vertente não ha escusa possível para

o erro da infalibilidade ex-catedra em matéria de

fé." p. 117. Como explicar e como qualificar seme-

lhante procedimento?

Sétimo exemplo. E' o caso de Galileu, ao qual

o Snr. Ernesto consagra 7 paginas, pp. 117-124.

Já estava tardando. Como é que se deixaria de

explorar ainda uma vez contra a Igreja a condemna-

ção de Galileu? O professor de Curityba entra no as-

sumpto com uma ingenuidade de creança que desco-

nhece tudo o que se escreveu em resposta a todas as

difficuldades sérias. A sua objecçãosinha, elle a repe-

te com a satisfação colombiana de quem acaba de re-

velar ao mundo civilizado um novo continente.

Não entrando nos outros aspectos da questão,

aqui descabidos, limitemo-nos a examinar o ponto da

infallibilidade do Papa, que se pretende comprometti-

da. Galileu foi condemnado pela Congregação do ín-

dice em 1616 e pela Congregação do Santo Officio em

(1) A imprudência de Honorio, illaqueado na sua bôa fé por
uma carta astuta de Sergio, patriarca constantinopolitano, foi não
querer que se empregassem as expressões explicitas: duas opera-

ções, duas vontades, que lhe pareciam, no momento de somenos im-

portância. Desta attitude pouco firme serviram-se depois os mo-
nothelitas para propagar os seus erros. Esta falta de energia e de

prudência em reprimir um erro nascente foi o que mais tarde havia

de recriminar o concilio de Constantinopla contra Honorio qui pra-

vis corum assertionibus fomentum impendit.



O PRIMADO DE S. PEDRO NA HISTORIA 87

1633; isto é, por duas congregações romanas, e nin-

guém nunca affirmou serem estas congregações infal-

liveis. Mais. Apesar de considerandos de ordem dou-

trinal, ambos os decretos são disciplinares e decretos

disciplinares não vão ao âmago das questões doutri-

naes, exigem apenas uma submissão que a autoridade

julga conveniente para a defesa do bem commum dos

fieis

.

A assignatura do Papa que geralmente acompa-

nha estes decretos é apenas um penhor de que os pro-

cessos correram com regularidade. No caso da appro-

vação in forma communi toda a responsabilidade jurí-

dica do acto incumbe á congregação. No caso mais

raro de uma approvação in forma speeifica, a decisão

das Congregações se transforma num acto pontifício,

de que é juridicamente responsável o Papa, mas que

nem por isso é ainda uma definição cx-catliedra . As
deliberações que condemnaram a Galileu foram appro-

vadas in forma communi. Achamo-nos, portanto,

deante de simples decretos das Congregações, decretos

disciplinares approvados na forma do costume. Nelles

não se acha empenhada não só a infallibilidade do Papa
mas nem mesmo a autoridade doutrinal da Igreja.

Estamos, apenas, na presença de erros de exegese com-
mettidos por alguns theogolos do S. Officio, que, es-

quecidos dos princípios exegeticos já estabelecidos por

S. Agostinho e S. Thomaz, julgaram incompatível

com a Bíblia, uma opinião que mais tarde (Galileu,

como é sabido, anteviu, não demonstrou a theoria he-

liocêntrica) deveria receber a chancella da sciencia.

Ha nisto matéria para grandes escândalos! Qual é a
Academia scientifica que não tenha commettido, não
digo um, senão muitos erros deste género?

Nem se diga que a explicação, dada acima, é um
subterfúgio inventado posteriormente para cortar um
nó gordiano. Não; os contemporâneos de Galileu,
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theologos ou não, viram nos decretos romanos o que

elles eram na realidade : medidas disciplinares, e refor-

máveis, nunca decisões infalliveis da Igreja ou do

Papa. Em 1631 (antes portanto do 2.° decreto) Li-

bertus Fromont, professor de theologia em Lovaina

e adversário de Galileu, declarava explicitamente que a

theoria copernicana não havia sido definitivamente

condemnada "a menos que eu não veja algo mais preci-

so emanando do próprio Chefe da Igreja
.

" ( 1 ) .

"Como sobre a matéria não houve nenhuma definição

do Papa, nem dum concilio por elle dirigido e appro-

vado, escrevia em 1651 outro adversário de Galileu, o

P. Riccioli, theologo e astrónomo, não é de modo al-

gum de fé que o sol gira e a terra fica immovel." (2) .

Poucos annos depois, em 1660, escrevia outro theolo-

go, o P. Fabri : "Aos partidários de Galileu pergun-

tou-se muitas vezes se poderiam dar uma demonstra-

ção do movimento da terra; nunca ousaram responder

affirmativamente. Nada, pois, se oppôe a que a Igre-

ja tome e mande tomar no sentido próprio os textos da

Escritura até que se demonstre a opinião contraria.

Se se achar esta demonstração, o que eu acho difficil,

nenhum obstáculo fará a Igreja em reconhecer que

estes textos se deverão tomar em sentido metaphorico

e impróprio." (3)

.

E esta opinião não era só commum entre os theo-

logos, por officio especialistas na interpretação dos

documentos ecclesiasticos . Cousa tão elementar, não a

ignoravam igualmente os sábios e os fieis instruídos.

Citaremos apenas dois grandes nomes. "Estes passos

(da Escritura), escrevia Gassêndi, pouco depois da

condemnação de Galileu, foram interpretados de outro

(1) Anti-Aristarchus, 1631, Antuérpia, p. 17.

(2) Almageatum novum, Bolonha, 1651, t. I, p. 52.

(3) Brevis annotatio in systema saturninum Cfr. Hugenii,

Roma, 1660, p. 32.
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modo, por homens de grande autoridade na Igreja. . .

Não julgo comtudo que seja artigo de fé; não me
consta que os cardeaes assim o tenham declarado nem
que o seu decreto tenha sido promulgado e recebido

em toda a Igreja." (1). Interessante a attitude de

Descartes que nesta occasião preparava para a im-

prensa o seu Système du Monde. De Amsterdam as-

sim escrevia elle, em 1634, a MersEnnE: "Ne voyant

point encore que cette Censure ait esté authorisée par

le Pape, ny par le Concile, mais seulement par une

Congrégation particulière des Cardinaux Inquisiteurs

ie ne perds pas tout á fait esperance qu'il en arrive ain-

si que des Antípodes qui avoient esté quasi en mesme
sorte condamnez autresfois, et ainsi que mon Monde
ne puisse voir le jour avec le temps." (2).

Eis o que especialistas e profanos viram nos ce-

lebres decretos contra Galileu. Invocá-los, hoje ainda,

contra o dogma catholico, como um "erro da infallibi-

lidade ex-cathedra . . . demonstrado mathematicamente

e experimentalmente" p. 124, é desconhecer o que é

demonstração mathematica e experimental, é falsear

deliberadamente a historia e a doutrina da Igreja pelo

simples prazer de a expôr á desconsideração das mas-
sas irreflectidas e intelectualmente indefesas

.

Ahi fica quanto conseguiu formular contra o en-

sino catholico acerca da infallibilidade o professor de

Curityba. Nenhuma originalidade, nenhuma sinceri-

dade no argumentar. O Snr. Eduardo Pereira ha-

via confundido infallibilidade com impeccabilidade,

havia denunciado no decreto do Vaticano uma apotheo-

(1) De motu impresso a motore translato tres epitsolae, Paris,

1643. t. III, p. 471.

(2) Descartes, Oeuvres, Ed. Paul et Tannery, Paris, 1897 e

sgs. t. I, p. 288. E' a melhor edição critica das obras de Descartes,
publicada sob os auspícios do Ministério da Instrucção publica de
França. Sobre os sentimentos Íntimos de Descartes nesta conjuntura
Cfr. H. Gouhier, La pensée religieuse de Descartes, Paris, Vrin,

1924, p. 84-88.
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se ou deificação do Papa, havia colligido meia dúzia

de exemplos históricos, nos quaes para mostrar o Papa
em erro, dava como definições ex-cathedra actos que

nunca tiveram este caracter . Uma por uma, rebatemos

todas estas objecções. Volvidos 8 annos, o Snr. Er-
nesto de Oliveira, como se se não houvera escrito

uma linha sobre o assumpto, volta ainda a encher-nos

os ouvidos de deificações do Papa, de faltas moraes

na Cabeça e nos membros da Igreja, de erros palma-

res, refutados em todos os bons manuaes de Theolo-

gia, mas para elle mathematicamente e experimental-

mente definidos ex-cathedra pelos successores de S.

Pedro. Se alguma differença ha entre o grammatico

e o engenheiro, esta é moralmente em favor do gram-
matico. Eduardo Pereira, ainda que sem justifica-

tiva, podia desconhecer o ensino da Igreja; Ernesto
de Oliveira acabava de ler-lhe a exposição, transcre-

vera-lhe uma parte com o próprio punho, e, dez mi-

nutos depois, o falsea inteiramente. Nenhuma consi-

deração com as respostas já apresentadas, nenhum es-

forço leal para comprehender a doutrina catholica;

nenhuma preoccupação de informar-se exactamente

sobre os factos indo-lhes ás fontes históricas, genuí-

nas e de primeira mão. Esta é precisamente a táctica

de quem argumenta sectariamente e escreve ou fala

para sustentar um partido, não para conhecer a verda-

de. Assim é, que se perpetuam, com immenso prejuí-

zo das almas, as infinitas controvérsias estéreis.

Não; ao protestantismo brasileiro cumpre mudar
inteiramente de processos polémicos. Exige-o, nos seus

representantes, a consciência da probidade profissional

;

exigem-no, nos seus leitores, as regras da methodolo-

gia scientifica. O amor da verdade e o amor do bem
unem-se para condemnar a indignidade de semelhan-

tes methodos de apologia.



EXCURSUS A.

O "protestantismo" de S. Agostinho

Em favor do primado de S. Pedro citáramos en-

tre muitas outras autoridades da Igreja antiga, a de

S. Agostinho. O Snr. Ernesto discorda; eis a sua

critica:' 'Pedimos vénia ao rev. Franca para não dar-

mos o qualificativo merecido (1) á transcripção que

S. Revrna apensou ao seu volume, de tres passos de

S. Agostinho, nos quaes este Grande Protestante da

Velha Escola affirma que S. Pedro é a pedra funda-

mental da Igreja; caso fosse assim, teriamos S. Agos-
tinho contra S. Agostinho. Os textos de S. Agosti-

nho, citados pelo rev. Franca em Latim, são os seguin-

tes: "Que ha de incongruente se Pedro, depois deste

pecado, foi constituído Pastor da Igreja, tal como Moi-

sés, depois de sua fuga do Egypto, foi constituído che-

fe da Sinagoga delles?" "A sé de Roma é a própria

sé de Pedro a quem não vencerão as soberbas portas

do Inferno." "Pedro que momentos antes confessára

ser elle o Filho de Deus e que na mesma confissão foi

qualificado de Pedra sobre o qual se edificou a Igreja."

Entretanto esses passos não exprimem o verdadei-

ro sentimento de S. Agostinho e não deixa ser im-

probidade a citação delles. Porque, S. Agostinho,
exemplo único nas letras, ao termo de sua carreira es-

creveu sob o titulo de — 'Retratações — um tratado

destinado a corrigir os próprios erros, esparsos em suas

(1) Note o leitor a insinuação malévola deste exórdio.
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numerosas obras .(1). E eis que entre as opiniões er-

radas de que se retratou, figura a de haver ensinado

em certo logar que no texto de S. Matheus XVI, 18,

se devia entender pela Pedra a pessoa de S. Pedro.

Aqui estão as suas próprias palavras: "Em certo pas-

so, disse eu do apostolo S. Pedro, que a Igreja fôra

fundada sobre elle, como sobre uma pedra, sentido esse

que celebra o mui espalhado hymno do bemaventurado

Ambrósio nestes versos do 'Canto do Galo"; Hoc ipsa

petra ecclesiae Canente culpam diluet." Mas lembro-

me de que, depois, e por muitas vezes tenho explicado

esta sentença do Salvador: 'Tu és Pedro e sobre esta

pedra edificarei a minha Igreja', neste sentido: que a

pedra é Aquelle que Pedro tinha confessado quando

disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente" As-
sim foi que Pedro, derivando o seu nome desta Pedra
figurava a pessoa da Igreja que sobre ela foi edifica-

da e que recebeu as chaves do Reino dos Céus. Com
efeito: Não diz ele: Tu és a Pedra (petra), mas tu és

Pedro (Petrus); porque a Pedra era o Cristo e Si-

mão, tendo-o confessado, como toda a Igreja o confes-

sa, foi por isso chamado Pedro. Que escolha o leitor

destas duas interpretações a que lhe parecer mais pro-

vável !" p . 69-70

.

Decididamente o Snr. Ernesto não sabe ler.

Onde é que S. Agostinho inclue "entre as opiniões

erradas de que se retratou", a primeira exegese ? O que

diz o Santo é que em differentes occasiões dera do mes-

mo texto duas interpretações diversas, uma, conforme
a antiguidade e que andava nos lábios das multidões

(1) Não é rigorosamente exacto. A palavra " Retractationes" si-

gnifica mais revisão do que correção. S. Agostinho quiz, com este tra-

balho dar um guia seguro para as suas numerosas obras. Por isso

enumera-as todas, (eram já 94), com indicação de titulo, da finalida-

de, occasião e idea dominante de cada uma, rectificando ou precisan-

do o seu pensamento onde é mister. Cfr. F. Cayré, Précis de Patrolo-

gie, Paris, 1927, t. I, p. 643.
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christãs — Canitnr ore multorum — outra que elle ex-

cogitára partindo de uma philolologia que sabemos

hoje inteiramente errónea (1). Condemna alguma del-

ias em beneficio exclusivo da outra? De modo algum,

ambas foram suas, suas são ambas ainda; dentre ellas

escolha o leitor a que lhe parecer mais provável. Onde,

Snr. Ernesto, a inclusão da exegese commum "entre

as opiniões erradas ?"

Mais. Com aventar outra exegese, a seus olhos

plausível, do texto de S. Matheus, o grande Doutor

nunca pretendeu negar o primado de S. Pedro; e esta

observação é capital. Ha outros logares evangélicos

que estabelecem com certeza a primazia do Príncipe

dos Apóstolos. Foi ponto este sobre o qual nem de leve

suscitou S. Agostinho a mais ténue sombra de du-

vida (2) . Entre os textos que citamos, o primeiro re-

conhece a Pedro, o primado na Igreja, tal como Moi-

sés, na Synagoga, não sobre o fundamento da meta-

phora Pedra, mas sob a figura de Pastor constituído

por Christo, como se lê em S. JoÃo. Desta convicção

explicitamente declarada um sem numero de vezes está

cheia a obra de S. Agostinho, como veremos logo. In-

cluindo, portanto, a autoridade do grande Doutor, en-

tre os que affirmavam "O primado de S. Pedro na
antiguidade christã", cumprimos escrupulosamente o

dever do critico mais respeitoso das opiniões alheias.

Ao Snr. Ernesto concedemos desassombradamente

(1) S. Agostinho que não sabia aramaico e conhecia pouco o
próprio grego, pensava que Petrus era uma forma adjetiva derivada
de Petra, e pela diversidade existente no texto latino entre petra e

petrus, foi levado — velho professor de retórica — a concluir que no
texto de S. Matheus os dois termos designavam cousas diversas.

Exegetas de valor que hoje o acompanhem nesta exposição, não sei se

haverá um só.

(2) O próprio texto das "Retractações" o demonstra. Se para

S. Agostinho, como para o protestantismo, o primado de S. Pedro
fôra um erro, uma usurpação, uma tyrannia, como poderia deixar

elle, ainda que só como provável, a escolha de uma exegese que o es-

tabelece irrefragavelmente?
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toda a vénia para dar ás nossas citações "o qualifica-

tivo merecido". Antes, porém, leia o excursus, até

ao fim.

Não é este o único logar do seu livro, em que o

critico paranaense, injuriando a memoria de S. Agos-
tinho, o chama de Grande Protestante. E' esta ex-

pressão um estribilho que lhe vem periodicamente á

memoria e dahi passa inconsideradamente á penna. "S.

Agostinho, o grande protestante do quinto século",

p. 277. "S. Agostinho o grande protestante antigo",

p. 231. "S. Agostinho o grande protestante do sé-

culo V", p. 238, idem a p. 272. — Ou o Snr. Ernesto
nunca leu S. Agostinho ou falseou-lhe, de todo em
todo, a doutrina.

Não nos é possivel demonstrar aqui todo o dogma
catholico com trechos de S. Agostinho, mas podemos
esboçar as suas ideas sobre as questões fundamentaes,

dentro de cujos limites restringimos a nossa polemica

com o protestantismo.

Para chegarmos a Christo, a grande via é a Igre-

ja Catholica, que remonta a Christo e ha de durar

pelos séculos afóra. "Segue o caminho da disciplina

catholica que de Christo, chegou até nós, por meio dos

apóstolos e ha de estender-se á posteridade". (De uti-

lit . credendi, 20). "Por ahi podes ver quanto vale a

auctoridade da Igreja catholica que se firma na succes-

são ininterrupta dos bispos até ás sedes fundamentaes

dos Apóstolos." (Contra Faustum, XI, 2; Cfr Ibid.

XXVIII, 2; Bpist. CCXXXII, 3 etc). Só esta Igreja

é a depositaria indefectivel da verdade; "Verdadei-

ra esposa do verdadeiro Christo, só tu possues a ver-

dade." (Contra Faustum, XV, 3) .

E esta verdade da fé, indispensável para agradar

a Deus e chegar ao Christo, onde vae a Igreja hauri-

la? Nas Escrituras, já se vê, primeira fonte escrita
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da doutrina revelada. "As Escripturas são santas, e

verazes" {Sermo XXIII, 3).

Bastam, porém, as Escrituras? Basta o senso

individual, independente da autoridade da Igreja, para

interpretá-las? De modo algum. (1). Antes de tudo o

próprio cânon dos livros sagrados não se pode estabe-

lecer sem a autoridade da Igreja. Que Fausto "no-lo

demonstre não com quaesquer escrituras, mas com-

as ecclesiasticas, canónicas, catholicas. Outras, entre

nós, não tem para esse fim peso algum de autoridade"

.

{Contra Fanstum, XXIII, 9). "A esta escritura

é-nos licito não crer, porque não está no cânon catho-

lico" {De Serm. Domini in monte, I, 65). "Eu não
acreditaria no Evangelho, se a isto me não levara a

autoridade da Igreja catholica" (Contra Bpist. Fun-
dament. 5). Nenhum livro, portanto, pode apresentar-

se-nos com o caracter de inspirado, se a Igreja lhe não
garante a inspiração com a sua autoridade infallivel.

Notável modo de falar o deste "Grande Protestante!"

"O Senhor ensina as turbas da barca. . o Senhor en-

sina os povos pela autoridade da Igreja" (Quaest.

evang. II. 2).

Na interpretação das Escrituras, nada de livres

exames, nada de individualismos destruidores da uni-

dade christa. O ensino e a autoridade da Igreja são

ainda aqui a regula fidei. "E como muitos hereges cos-

tumam torcer a exposição das Escrituras em favor

de suas opiniões, contrarias á fé do magistério catho-

lico, antes deste tratado convém expôr brevemente a
fé catholica" (De Gen. ad litt. lib. imp. 1). As Es-

(1) Algumas vezes fala o Santo Doutor, como outros Santos

Padres, na sufficiencia da Escritura para fundar a fé, mas em sentido

muito differente do protestantismo. A escritura basta com effeito

para estabelecer a instituição divina do magistério ecclesiastico, a in-

fallibilidade do Papa, a existência de tradições divinas não escritas.

Nesta accepção, é exacto affirmar-se que sobre a palavras dos livros

sagrados descansa todo o edifício do christianismo.
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crituras cheias de grandes cousas que se impõem á

fé "não te poderão ser úteis se não as entenderes cor-

rectamente". (Bpist. CXX, 13). E não se entendem

correctamente quando se interpretam contra o sentir

antigo da Igreja. A Juliano recrimina Agostinho:
"Não queres interpretar as palavras do Apostolo como
as interpreta a Igreja" (Çontra Jidianum II, 87 ; Cf

r

ainda II, 104; II, 12; III, 137; III, 61).

A Escriptura, porém, não c a fonte única da fé.

Os apóstolos não confiaram aó livro a totalidade da

mensagem divina. Os ensinamentos de Christo nos

chegaram igualmente authenticos e igualmente irre-

cusáveis atravez do magistério vivo dos seus enviados.

"Entre os dois erros (dos Sabellianos e dos arianos)

conservou a verdade a fé catholica, que vem do ensino

dos apóstolos a nós communicado e por nós recebido

atravez da série da successão que o transmittirá inte-

gro aos pósteros." (In Joan. Tract. XXXVII, 6).

"Muitas cousas ha, observadas em toda a Igreja e que

por isto com razão se crêem prescritas pelos apóstolos,

ainda que se não encontrem escritas." (De bapt . V,

31). "Creio que este costume remonta á tradicção

apostólica, como muitas outras cousas que não se en-

contram em seus escritos nem nos concilios posterio-

res, e no entanto são tidas por instituições apostólicas

porque observadas pela Igreja universal." D>e bapt.

II, 12. A propósito do suffragio pelos mortos: "Ain-
da que se não lesse em nenhuma Escritura antiga,

neste uso não é pequena a autoridade da Igreja uni-

versal, que nas orações rezadas pelo Sacerdote ante

o altar inclue também o suffragio pelos mortos" (De
cura pro mort . gcr. 3) . E o apello á tradição recorre

frequente nas obras de S. Agostinho. (Cfr. De
bapt., IV, 30, Bpist. LIV, 1 ; etc. ) .

Mas na interpretação tanto das Escrituras como
das tradições antigas podem surgir duvidas. Como re-
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solvel-as? Pelo exame individual das mesmas Escritu-

ras, responde em circulo vicioso, o protestante. Não,

corrige Agostinho, pelo magistério vivo e autoritativo

da Igreja a quem Christo prometteu a sua assistência

infallivel para conservar intacto o deposito da verda-

de revelada. A Igreja exerce a sua autoridade, antes

de tudo, pelos concílios plenários e universaes, que po-

dem corrigir os erros dos indivíduos ou mesmo dos con-

cílios regionaes. Estas decisões definitivas são cha-

madas por S. Agostinho "universae Ecclesiae sta-

tuta" (De bapt., II, 2) "universi orbis auctoritas"

(Ibid. 5) "universalis Ecclesiae concordissima aucto-

ritas" (Ibid. II, 5). Deante da sua autoridade sobe-

rana devem inclinar-se os fieis e os bispos, fossem elles

embora doutos e santos como S. Cvpriano. Já não

ha então liberdade de controvérsia. "Ainda que sobre

o ponto em questão as Escrituras canónicas não te-

nham exemplo, observaremos ainda assim a verdade das

mesmas Escrituras submettendo-nos ao que foi san-

ccionado por toda a Igreja, garantida pela autoridade

das próprias Escrituras . E como é infallivel a Es-
critura, quem quer que receie enganar-se em tão

obscura questão, consulte sobre ella a Igreja demons-
trada com toda a evidencia pelas Sagradas Escritu-

ras" (Contra Cresc . I, 39) — Nada de livre exame;
onde a Escritura não for clara, onde surgissem con-

trovérsias, o arbitro supremo inequivocamente consti-

tuído pela própria Escritura, é a Igreja. Ás suas de-

cisões supremas deve submetter-se quem quizer ficar

com a verdade. In Ecclesia manebo securus. O que a
Igreja universal cré é conforme á verdade garantida

por Deus; "na sua universalidade a Igreja é perfeita

e infallivel." (De Gcn. ad litt . imp. 4). "No seio

da Igreja permanece a verdade; quem quer que delle

se separe necessariamente cae no erro." (Enarr. LVII,
6) . "Esta é a autoridade da Madre Igreja; quem con-
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tra ella se revolta, quem ataca este muro inexpu-

gnável, será esmagado, ipse confringitur ." (Sermo
CCXCIV, 17)

.

Mas nem sempre é possível convocar concílios

ecuménicos. Ha na Igreja um meio mais simples e

mais prompto de defender a integridade da doutrina

revelada "Deus collocou a doutrina da verdade no cen-

tro da unidade" (Bpist . CV, 16) . O Centro da unida-

de catholica é a sé de Pedro, é Roma. Pedro recebeu

o primado "propter primatum quem in discipulos ha-

buit" (Bnarr. in Ps. CVIII, 1); cfr. Sermo XLVI,
30; CCXCV, 2). Por isto a Igreja Romana, a sé de

Pedro "a quem o Senhor depois da resurreição con-

fiou as suas ovelhas" (Contra Bpist. Fund. 5), é a

Igreja "in qua semper apostolicae cathedrae viguit

principatus" (Bpist. XLIII, 7). Estar em commu-
nhão com ella é estar em communhão com os apósto-

los, é estar na verdadeira Igreja (Bpist. XLIII, 7; 2;

Cont. epist. fund. 5). Pela successão dos seus bispos

ella remonta á sedes apostólica; sua autoridade é a

mais alta: "columen auctoritatis obtinuit"; "resistir-

Ihe é summa impiedade e arrogância ruinosa" (De util.

cred. 35)

.

Uma occasiao magnifica de mostrar com os fa-

ctos o conceito que tinha S. Agostinho da missão sin-

gular de Roma na defesa da fé, offereceu-lhe a ques-

tão com Pedágio. Dois concílios africanos reunidos

em 416, um em Carthago, outro em Milevio, haviam-

lhe condemnado os erros. Afim porém, de evitarem

que a heresia nascente se disseminasse por toda a Igre-

ja, os bispos africanos resolveram pedir a condemna-

ção de Roma, só valida para toda a Igreja. Possuímos

ainda estas cartas sinodaes enviadas, diz a de Milevio,

Domino beatíssimo meritoque venerabili et in Christo

honorando papae Innocentio. (Inter Aug. Epist.

CLXXVI). S. Agostinho com mais alguns collegas



O "PROTESTANTISMO" DE S. AGOSTINHO 99

julgaram ainda dever accrescentar mais outra episto-

la em que pediam também a condemnação de Pelagio;

uma resposta de Innocencio veria consolal-os e mostrar

que o ténue fio de doutrina, (que corre na Africa)

sae da mesma fonte que se expande em Roma. (Epist.

CLXXVII, 19) . Os bispos africanos querem a appro-

vação de Roma "hoc a te probari volumus"; só a voz

do successor de Pedro trará a paz a toda a Igreja an-

gustiada "Família Christi. . . suspenso corde, cum ti-

more et tremore, adjutorium Domini etiam per carita-

tem tuae venerationis exspectat
.

"

Innocencio I responde, e Agostinho annuncia

aos seus fieis a sentença do papa nestes termos: "So-
bre esta causa foram enviados dois concílios á Sé Apos-

tólica. Chegou-nos a resposta; está terminada a causa.

Oxalá acabe também o erro: Causa finita est, utinam

aliquando finiatur et error" (Serm. CXXXI, 10).

Eis o que valem as decisões dos successores de S . Pe-

dro para S. Agostinho: são decisões definitivas, in-

appelaveis, infalliveis, validas para a Igreja Univer-

sal. Quem contra ellas se revolta, sae do seio da Igre-

ja de Christo, naufraga na fé, desgarra da verdade sal-

vadora . A Igreja Catholica é a vinha ; ai do ramo cor-

tado! A vinha verdadeira, a Igreja que Christo plan-

tou está na communhão com a Petri sedes. (Ps. con-

tra Partem Donati) . "Só a Igreja Catholica é o corpo

de Christo. Fóra deste corpo a ninguém vivifica o

Espirito Santo . . . Não têm pois, o Espirito Santo os

que estão fóra da Igreja" (Epist. CLXXXV, 50) .

E que será destes infelizes ramos que já não vi-

vifica a seiva da graça porque se separaram da verda-

deira vinha plantada por Christo? Serão condemnados
á perpetua divisão

;
inimigos da unidade, já não conhe-

cerão a paz; só se unirão como os conjurados, por um
odio commum á unidade de que se destacaram. "Os
que se separam trazem em si a espada da divisão, es-
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pada de que morrem, espada de que vivem . . . Vêde-os,

irmãos, os que se separaram da unidade, em quantos

pedaços se dividiram, "in quot frusta precisi sunt"

(Scnno. IV, 34). "Discordam entre si, concordam

contra a unidade, dissentiunt inter se, contra unitatem

omnes consentiunt" (Sermo XLVII, 27) .

Atravez destas luctas, os scismas e as heresias pas-

sarão; a Igreja permanecerá invencível; todas as pro-

vações não a conseguirão destruir; ella resistirá até ao

fim dos séculos. "Non vincetur Ecclesia, non eradica-

bitur, nec cedet cujuslibet tentationibus, donec veniat

hujus saeculi finis." (Bnarr . LX, 6).

Se queremos ser de Christo, permaneçamos na sua

Igreja; In Ecclesia manebo securus. "Amemos Deus,

Senhor Nosso; amemos a sua Igreja, a Elie como Pae,

a ella como Mãe" (Ibid. LXXXVIII). Mas não se-

jamos avaros da grande graça . Oremos para que tam-

bém as ovelhas dispersas voltem ao redil de Pedro;

venham também ellas, reconheçam e amem. "Orate et

pro dispersis ovibus: veniant et ipsi, agnoscant et ipsi,

ament et ipsi." Sermo. CXXXVIII, 6.

Assim falava o "grande Protestante do século V!"



LIVRO II

A Reforma Protestante

CAPITULO I

Origens da Reforma.

Corpus sumus de conscientia religionis et discipli-

nae unitate et spei foedere. Eis como, no segundo sé-

culo, definia Tertuluano a Igreja catholica : uma so-

ciedade visivel, corpus, cujos membros eram vincula-

dos pela unidade da disciplina e da fé. Christo, que a

fundara para a immortalidade das gerações, dera-lhe

uma estructura solida e plástica, capaz de durar e de

adaptar-se a todas as vicissitudes da historia. Uma
autoridade suprema, pedra fundamental da Igreja, cen-

tro da unidade, com plenos poderes de ligar e desligar

;

um collegio episcopal, repartido pelo orbe e encarrega-

do de assegurar em cada igreja a unidade da fé e da
disciplina. Tal, nos seus elementos immutaveis, a es-

tructura social da Igreja, como saiu das mãos do Sal-

vador; tal a encontramos realizada pelos apóstolos

desde os primeiros tempos; tal subsistiu até ás origens

da Reforma, numa existência quinze vezes secular . O
próprio Oriente, quando se separou de Roma, não to-

cou na sua organização fundamental. Se a evolução

inevitável de quantos se separam da Sé de Pedro mui-
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tiplicou, com o tempo, as igrejas autocephalas, nos pri-

mórdios do scisma, Phocio não negára o primado de

jurisdicção; cedendo ás suas ambições politicas queria

transferi-lo das margens do Tibre para o Bosphoro

.

Foi a Reforma protestante que, levantando a mão
sacrílega contra a estructura divina da Igreja, intro-

duziu, nos paizes que a abraçaram, o agente interior

mais corrosivo do christianismo . Antes de estudar-lhe

os princípios doutrinaes era justo que lhe examinásse-

mos as origens históricas . Em algumas paginas, quase

exclusivamente documentadas com citações contempo-

râneas da época estudada, esboçamos um perfil dos

protagonistas do movimento religioso do século XVI.
Sobre nenhuma daquellas frontes foi-nos possível ver

refulgir a aureola da santidade christã. Homens, na-

turalmente bem dotados, sim, mas escravizados ás mais

violentas e ignóbeis paixões, eis o que nos mostrou a

historia fiel.

O Snr. Ernesto de OuvEira quiz rehabilitar a

memoria dos seus heróes. Não podemos deixar de

acompanhá-lo nesta empreza de Sisypho.

Lutero — O patriarcha da Reforma era um
"grande servo de Deus". Se o accusamos de entregar-

se á crápula e á embriaguez foi por "odium theologi-

cum e de jesuíta." (1) p. 316. O capitulo é até enci-

(1) "Mas nem todos os catholicos são jesuítas" accrescenta
o Snr. Ernesto, e cita um trecho inoffensivo de Lacordaire em que
o grande dominicano põe em relevo as qualidades naturaes de elo-

quência e ardor de Lutero, o seu caracter de religioso e de sacer-

dote que o talhavam para grandes cousas... se não se houvera
transviado deixando-se levar pelas paixões mal dominadas, de que
precisamente o accusamos. O Snr. Ernesto parece não perceber o

alcance das palavras que cita. Mas porque não continuou a ler o
grande conferencista? "Deixemo-lo terminar a sua obra. Termi-
nou... onde o encontro? não já no logar sagrado da tenda ceno-

bitica, mas no átrio de uma casa vulgar, os pés estendidos sobre

o fogo domestico, com uma mulher ao lado. Elie, duas vezes con-

sagrado virgem pela uncção do sacerdócio e pelos juramentos do
claustro... Sua palavra quebrou a porta dos velhos conventos da
Allemanha; perturbou a castidade secular do ancião e a mais pura



ORIGENS DA REFORMA 103

mado com estas palavras evangélicas: "dirão contra

vós toda a sorte de calumnias por minha causa." De-
pois de uma accusação desta gravidade toda a gente

esperaria que o autor, consciente das responsabilidades

que assumia, trouxesse provas esmagadoras destas ca-

lumnias forjadas pelo odium theologicum. Acredi-

taes? nem uma só prova de uma só falsidade!

Mas emfim o Snr. Ernesto tenta justificar Lu-
tero, e para bem impressionar os leitores, reduz muito

methodicamente, a tres os capítulos de accusação, se-

guidos das respectivas respostas

.

Primeira accusação. E' o casamento de Lute-
ro: um sacrilégio em quem duas vezes, como sacerdo-

te e como religioso, promettera a Deus o sacrifício de

sua castidade

.

O Snr. Ernesto não vê a desordem moral deste

acto, e para justificar o seu heroe cita alguns exem-

plos de padres infiéis ao celibato. A serie abre-se com
uma citação de Lutero relativa á historieta de S . Ul-

rico bispo de Strasburgo, que narra haver-se encon-

trado, certa vez, num tanque situado nas proximida-

des de um convento de religiosas nada menos de 6 .DOO

esqueletos de creancinhas. — Lemos uma e outra vez

o trecho, porque não nos resignávamos á evidencia do
que viam os olhos, mas é realidade. Toda a gente que lê,

sabe, foi esta uma das muitas fabulas exploradas pelo

protestantismo nos primeiros tempos de sua ignóbil

campanha de diffamação contra Roma. Ao lado da

historia da papisa Joanna, da fabula de la Casa e ou-

ainda do joven; excitou do tumulo todas as concupiscências da car-

ne... Todo este coração, todo este génio, toda esta eloquência, toda
esta força d'alma, todos estes planos de reforma a terminarem não
no diluvio, mas no casamento universal." Conférences, t. II. Pa-
ris, 1850, p. 64-65. Assim falam os catholicos que não são jesuí-

tas, quando não deploravelmente mutilados por aquelles que não
são nem catholicos nem jesuítas. — As deformações elevam-se a 9!
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tras muitas, a inventada carta (1) de S. Ulrico deu
matéria para as mais inverosímeis declamações. "Estes
peccados infames e vergonhosos, declamava Fi^acius,

esta horrenda impudicicia, a morte barbara de tantas

victimas innocentes são ainda hoje acoroçoadas e ap-

provadas por Sua Santidade e pelos seus padres que:

continuam a diffundir o seu ensino diabólico sobre o

casamento e persistem em persegui-lo e proscrevê-lo
.

"

(2) . Quando algum predicante, principalmente se ex-

padre, contraia casamento, a historieta então era the-

ma obrigado no discurso de núpcias. Numa destas oc-

casiões Mathias HoE já avaliava em 16.000 as ca-

becinhas de creanças encontradas no aquário. Irrita-

do contra estas baixezas, escrevia em 1591 um pole-

mista protestante :

'

' Ouvi dizer a um honesto luterano,

desgostado dessas narrações ignóbeis e escandalosas

que no espaço de um anno já ouvira a historia das

6.000 cabecinhas contada por 6 predicantes e de ma-
neira tão indecente que moços e moças haviam rido e

zombado alto na igreja." (3)

.

Mas emfim a onda lodosa passou. Com o roman-

ce da papiza Joanna, também a fabula de S. Ulrico

desappareceu da circulação polemica e entrou definiti-

vamente na historia, como mais um documento — ao

lado das ignóbeis caricaturas de Lutero que a critica

contemporânea acaba de desenterrar dos archivos de

Wittemberga, — dos processos inqualificáveis de pro-

paganda de que se serviu a "Reforma" nascente. Se-

não quando, no anno da graça de 1931, o Snr. Ernes-

(1) Sobre a origem e propaganda da fabula Cfr. Pistorius, Epist.

tres ad Pappum, p. 116 sgs.; sobre a falsidade da carta F. A. Veith,

Bibliotheca Augustana, Augustae Vindelicorum 1785 sgs., Alphabe-
tum 4, pp. 225, 232.

(2) Flacius, Etliche hochwichtige Ursachen etc, 1570, A. 3 b.

A. 4, a.

(3) Von newen calvinischen Giftsepinnen und Unflattern, t.

II. Wolfsbach uber die 6.000 Kindskoepfe.
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to Luiz de Oliveira, professor na Escola Polythe-

chnica de Curityba, que tem horror á calumnia, gal-

vaniza na sua obra o cadáver, secularmente sepultado,

e o lança á edificação dos brasileiros ! !

!

E deste mesmo teor são ainda outras accusações

indignas, formuladas pelo professor curitybano sem
0 minimo vislumbre de prova . ( 1 ) . Passa em seguida

a diluir alguns logares communs contra o celibato (2)
e julga com isto absolver o seu cliente.

Que tenha havido ou possa haver sacerdotes in-

dignos, infiéis aos seus compromissos, é o que todos

sabemos; não é necessário para este fim falsificar a

historia e inventar contos da carochinha. A Igreja

sempre os condemnou, porque ella tem a coragem de

dizer que o mal é mal. Mas a que vem tudo isto para

a defesa de Lutero? Na Igreja catholica houve reli-

giosos que prevaricaram . . . logo Lutero . . . fez mui-

to bem em prevaricar também elle. Outra, bem ou-

tra foi a impressão produzida pela resolução do Re-

formador entre os próprios correligionários. A Ca-

merario escrevia Melanchton estas linhas tristes

:

1
' Será para ti uma surpreza saber que em tem-

pos tão calamitosos e no infortúnio de tanta gente de

bem, Lutero parece desisteressar-se das misérias pu-

blicas, mergulhar nos prazeres, rebaixar sua dignida-

(1) De uma vez para sempre avisamos ao Snr. Ernesto, ou a

qualquer outro escritor protestante, que não levaremos em considera-

ção alguma, qualquer referencia sem indicação exacta das fontes,

palavras textuaes, livro, edição e pagina. Formular recriminações
graves sem citações fieis é de polemista desqualificado que ou não
conhece os autores que cita, ou os altera voluntariamente, omittin-

do as referencias para despistar a policia fiscalizadora da critica.

(2) O celibato, diz elle candidamente, concorre para o "decrés-

cimo da força viva da nação." p. 318. Ignora por ventura, o
professor curitybano que o Índice de natalidade é muito mais ele-

vado nos paizes catholicos que nos protestantes; e, nos paizes de
população mixta é a fracção catholica, que contribue com uma per-

centagem muito mais alta para o augmento das forças vivas da na-
ção? As estatísticas já foram citadas. Como as esqueceu?
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de, justamente no momento em que a Allemanha mais

precisa de sua sciencia e autoridade. Eis como, a meu
ver a cousa se passou: Lutero era um homem extre-

mamente leviano e as freiras [por elle soltadas dos

conventos] que lhe armavam laços com grande astú-

cia acabaram por envisgá-lo. . . Espero que a nova

existência o tornará mais sério e o fará renunciar ás

chocarrices que tantas vezes nelle censuramos ." (1).

Como vê o Snr. Ernesto, não se tratava só de um
simples matrimonio; era uma vida inteira de desre-

gramentos profundos que certamente não haviam dis-

posto o frade de Eisleben para uma missão divina de

reformador da christandade . Onde estavam os olhos

distrahidos do professor paranaense que não cairam

nestas terríveis confidencias que havíamos salientado

com typos itálicos: "jamosus sum amator . . . toties. .

.

misceor feminis. . . três simul uxores habui. . . carnis

meae indomitae uror magnis ignibus .

.

. ferveo carne,

libidine, pigritia, otio, somnolentia . . . peccatis immer-
gor in hac solitudhie . . . otiosus hic et crapulosus sedeo

tota die. (2). Leu tudo isto o Snr. Ernesto? E
como não lhe doeu a consciência ao escrever, que, ao

dizermos: "em Lutero a concupiscência carnal era

estimulada pela embriaguez e pela crápula" nos deixa-

mos arrastar pelo "odium theologicum . . . e de je-

suíta?"

Segunda accusação. Transcreve o Snr. Ernes-
to a phrase acima acerca da embriaguês e da crápu-

la ; accrescenta duas — apenas duas ! ! — das 6 cita-

ções com que comprováramos a affirmação, e passa a

defender assim o seu cliente: "achava-se Lutero fa-

zendo uma estação de repouso no castello de um ami-

(1) Melanchton, Brief an Camerarius uber Luthers Heirat vom
16 Junii 1525. Deste importantíssimo documento já demos noticia

em IRC, p. 197, nota 3.

(2) Estas e outras muitas citações em IRC. p. 196-198; 199.
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go (Em 1522? em 1531? em 1534? em 1540? em 1541?
— tudo isto estava lá citado, esquecido professor!) e,

nessas condições que outra coisa lhe cabia fazer senão

comer, beber e gozar da ociosidade? Precisamente é

isto o que ele escreve á sua esposa e o faz por expres-

sões em que ha evidentes hipérboles. . . Naturalmen-

te sua esposa, conhecedora, em toda a sua extensão, do

caracter de seu marido, saberia ler na carta, não o que

tresleu o seu adversário, mas simplesmente que ele

gozava alegremente de merecido descanso." p. 319.

Não queremos vexar o Snr. Ernesto commen-
tando as indulgências desta moral puritana que não

vê, para os " grandes servos de Deus" outra forma de

repouso senão " comer, beber e gozar da ociosidade."

A ascética christã em que se formaram os santos era

um pouco mais severa

.

Consideremos em si mesma a attenuante allegada.

Também esta lhe perdoamos ao preclaro professor,

porque por ella se vê que nunca folheou uma obra de

Lutero nem manuseou nenhuma outra fonte contem-

porânea dos inícios da Reforma. Foi uma affirma-

ção innocente que lhe caiu da penna pela urgência de

exculpar o seu heroe. A verdade histórica é outra.

Lutero bebeu, não só uma vez quando se achava numa
estação de repouso no castello de um amigo, mas mui-

tas e muitas, bebeu sempre, bebeu muito, ultrapassan-

do frequentemente os limites da temperança mais to-

lerante e chegando aos excessos da mais completa em-
briaguez. Não ha facto mais certo, mais comprovado,

por amigos e inimigos, e pelas próprias confissões do

reformador . O conde Hayer de Mansfeld escrevia em
1522: 4'Lutero não passa de um libertino que se em-

briaga á moda de Mansfeld e gosta de se cercar

de mulheres bonitas." AeEandro, legado pontifício

em Worms :

'

' Lasso a parte la ebrietá, alia quale detto
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Luther é deditissimo" (1). Eram adversários? Falem

os amigos. A 19 de Outubro de 1522 chegara a Er-

furt Lutero em companhia de vários amigos. Me-
IvAnchton, presente á scena : não se fez, diz, senão "be-

ber e gritar, como de costume." (2) . Mas é sobretudo

nas próprias obras de Lutero que se podem colher a

mãos cheias as confidencias compromettedoras

.

Em 1519, carta de 20 de Fevereiro a Staupitz:

"Sou um homem que me deixo levar pela sociedade,

pela embriaguez (crápula) pelos movimentos da car-

ne" etc. (3)

.

Em 1521, de Wartburgo: "Aqui estou de manhã
á noite ocioso e embriagado." (4) . No anno seguin-

te 19 de Março (1522) elle nota que no momento em
que escrevia estava em jejum, ainda não embriaga-

do. ( 5 ) . Mais tarde dirá :

'

' Não estou bêbado neste

momento, estou de posse de meus pensamentos." (6).

Por vezes o reformador procura attenuar as suas res-

ponsabilidades pessoaes invocando os costumes do seu

povo: "Deus Nosso Senhor devera contar os nossos

excessos no beber, entre os pequeninos peccados quo-

tidianos
;
porque a elles não podemos renunciar . . . be-

ber uns bons copos até á alegria é tolerável comtan-

to que não se chegue á embriaguez .

" (7)

.

Em 1531, carta de 15 de Janeiro, a Link: "a dor

de cabeça contraida em Coburgo por causa do vinho

(1) Brieger, Aleander und Luther, p. 170.

(2) C. R. I., 579.

(3) '"Homo sum expositus et involutus societati, crapuiae, ti-

tillationi, negligentiae, aliisque molestiis praeter ca quae ex officio me
premunt." De Wette, I, 232.

(4) "Ego otiosus et crapulosus sedeo tota die. " De Wette, II, 6.

(5) "Sobrius haec scribo et mane" Enders, III, 317.

(6) Erl. XXX, 363.

(7) "Ebrietudo est ferenda non ebriositas" Mathesius em G.
Loeschè, Analecta lutherana et melanchtoniana, Gotha, 1892, p. 100,

o. 100. — Distincção subtil e interessante, não acha prof. Ernesto?
Ebrietudo, sim; ebrositas não.
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velho, ainda não foi debellada pela cerveja de Witten-

berga." (1).

Em 1536, quando os protestantes se reuniram em
Wittemberga para lançar as bases de um accordo, Lu-
tero estava de ordinário muito "alegre". No dia 29

de Maio jantou na casa de Muskulus, que assim nos

conta o incidente: "Terminada a refeição fomos jun-

tos á casa de Cranach e ahi bebemos de novo. Ao
sair, conduzimos Lutero á casa delle, onde, ainda uma
vez, á boa moda saxonia, bebemos a valer. Lutero es-

tava maravilhoso de "alegria." (2). Em 1540, á sua

Catharina: "Vou comendo como tcheco e bebendo

como allemao." (3)

.

Finalmente na manhã seguinte á morte repentina

do reformador, o pharmaceutico de Eisleben, adminis-

trou-lhe ainda uns remédios por ordem dos médicos

e verificou que. . . "pelo excesso do comer c beber o

seu corpo estava cheio de suecos corrompidos. Lute-
ro tivera uma mesa ricamente preparada e abundân-

cia de vinhos doces c extrangeiros . Conta-se que bebia

cada dia no almoço e no jantar um sestario de vinho

doce e extrangeiro
.

" (4) .

Quão longe estamos das explicaçÕesinhas de um
excesso excepcional, "numa estação de repouso na

casa de um amigo"!

Lá ia Lutero beber "como merecido descanso

após os ingentes trabalhos que caracterizaram a sua

afanosa vida" p. 319. — Ainda aqui a piedosa interpre-

tação do Snr. Ernesto está em aberto contraste com
os documentos da historia. Outros eram os motivos

que levavam "o grande servo de Deus" á inconscien-

(1) De Wette, IV, 213.

(2) Th. Kolde, Analecta Lutherana, Gotha, 1883, p. 229.
(3) Burkardt Dr. M,. Luthers Briefwechsel, Leipzig, 1866,

p. 357.

(4) O documento todo em Paulus, Luthers Lebensende und
der Eislebener Apotheker Johann Landau, Mainz, 1896, p. 5.
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cia das alegrias de Baccho. * 1 Porque pensas, escrevia

elle a WellEr (6 de Nov. 1530) que eu bebo assim

com mais largueza, cavaqueio com mais liberdade e

banqueteo-me com mais frequência, senão para vexar

e ridicularizar o demónio que me quer vexar e ridi-

cularizar a mim?" (1). Lutero era com effeito assal-

tado por frequentes crises interiores de remorso, de

inquietude, de angustias indizíveis. Da sua alma attri-

bulada partem então gritos lancinantes que commo-
vem e excitam a piedade. Ouçamo-lo: "Ninguém é ca-

paz de imaginar quanto custa e que supplicio é para

um homem ensinar e crer uma doutrina que não ad-

mittem os Padres da Igreja. Que agitações no seu

coração pensar que tantos homens excellentes, esclare-

cidos, doutos e por assim dizer a maior e melhor parte

do mundo christão acreditaram e ensinaram tai e tal

artigo e, com elles, tantas almas santas, os Ambrosios,

os Jeronymos, os Agostinhos! Parece-nos ouvi-los, em
gritos de angustia, repetir em côro: A Igreja! A Igre-

já ! E a alma se confrange de dôr suprema ! Oh ! é na

verdade uma prova rude . . . separar-se de tantos per-

sonagens santos . . . romper com a própria Igreja e

não ter nem fé nem confiança nos próprios ensinamen-

tos . . . Não posso negar a angustia e a perturbação

que me causam muitas vezes estes pensamentos." (2)

.

"O que me enche de espanto é não ter cu mesmo plena

confiança na minha doutrina! Por ella tornei-me o ini-

migo de mim mesmo, emquanto os meus discípulos

pensam sabê-la na ponta dos dedos" (3). Por vezes

estes combates interiores, estas depressões profundas

suggeriam-lhe o pensamento do suicídio . Uma vez con-

tava-lhe um predicante que o maligno lhe havia insi-

nuado a tentação de pôr termo á vida com uma faca-

(1) De Wette, IV, 188.

(2) Erl. XLVI, 226-229; LX, 82.

(3) Erl. LXII, 122.
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da. Lutero exclama: "E' o que me aconteceu muitas

vezes. Quando tenho uma faca entre as mãos, saltea-

me este mau pensamento que muitas vezes me impediu

completamente de orar." (1). "Conheço alguém que

quase se poderia lamentar tanto quanto Job e Jeremias

e repetir como elles : "desejaria nunca ter nascido" (2) .

'
' Eu também sou tentado algumas vezes de bradar

:

porque vim a este mundo? porque publiquei meus li-

vros? Não pedi a vida! sem pezar veria os meus li-

vros anniquilados." (3) . E as citações deste género

poderiam multiplicar-se sem difficuldade .Elias nos

revelam um estado d'alma um pouquinho diverso de

quem "gozava alegremente de bem merecido descan-

ço" na cândida frase do ingénuo professor curi-

tybano

.

Terceira accusação. Chamáramos a attenção do

leitor sobre o papel importante que desempenhou o dia-

bo na vida intima do heresiarca que mais de uma vez

declarou que a sua vida fôra uma "serie de duellqs"

com Satan . — O Snr . Ernesto cortou por aqui a ci-

tação e retrucou triumfante: "O Rev. Franca acusa

pelo prazer da acusação!! Este sentimento das tenta-

ções do Diabo todos os santos o tem tido." p. 320.
— Evidenemente a analyse psychologica não é o forte

do nosso engenheiro . Uma cousa é sentir a tentação do

demónio, estar sobre si e apparelhar-se para vencê-la:

o que fizeram os santos; — outra, o estar continua-

mente preoccupado com uma verdadeira obsessão do
diabo; o dormir com elle mais vezes do que com a sua

Catharina; o vê-lo por toda a parte, nas folhas do li-

vro, nas moscas, nas nozes; o encher as paginas de

seus escritos com o nome do maligno (15 vezes em
4 linhas; 146 no Opúsculo contra Henrique de Brun-

ei) Erl. LX, 61.

(2) De Wette, V, 153.
(3) De Wette, III, 189.
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swick) ; o dizer que os seus adversários tinham o ''co-

ração satanizado, persatanizado e supersatanizado .

"

Eis o que precisamente não fizeram os santos. Mas o

Snr. Ernesto defende pelo prazer de defender! Pa-
rece até ignorar que se trata de um facto tão singular

e tão extranho que sobre a demoniomania de Lutero
existe já uma verdadeira literatura

.

E aqui fez ponto final o illustre advogado de fr.

Martinho. Seus olhos cançados não viram as paginas em
que se falava do seu orgulho immenso, da instabilidade

de sua theologia, das contradicções continuas de suas

doutrinas, das suas attitudes de propheta, de sua lin-

guagem grosseira, vulgar, cynica, descabellada, (1)
dos seus appellos para a intolerância e a violência, das

suas mudanças de opinião decididas por uma questão

de despeito, do seu odio implacável. (2). — Sobre
todos estes pontos elle deslisou serenamente sem dizer

palavra. Estas bagatelas não impressionaram a auste-

ridade de sua moral puritana nem lhe pareceram des-

toar no perfil moral de um reformador evangélico.

Acerca de Caevino não ha porque nos determos.

O Snr. Ernesto concede a procedência das nossas ac-

cusações

.

(1) "Pasmosa grosseria, ungeheure Grobheit, "escreve um dos
seus modernos biographos. Hausrath, Luthers Leben, Berlim, 1905,
II, 424.

(2) "Até o sepulcro quero afinear-me cm injuriar e ultrajar es-

tes miseráveis [os papistasj ! Nunca ouvirão de meus lábios uma
bôa palavra! Meu trovão reboará aos seus ouvidos, seus olhos se-

rão offuscados pelos meu relâmpagos, até que suecumbam. Uma vez
que não posso orar, posso ao menos maldizer! Em logar de dizer:

santificado seja o vosso nome, direi: maldito, condemnado e odia-

do seja o nome dos papistas. Em vez de repetir: venha a nós o
vosso reino, direi: maldito, condemnado e exterminado seja o pa-

pado. E' assim que na realidade eu rezo todos os dias sem descan-

ço, com os lábios e de coração!" Erl. XXV, 108. Ao nosso "odium
theologicum," o Snr. Ernesto opporia esta caridade evangélica do
"grande servo de Deus.'' Que oração piedosa!



ORIGENS DA REFORMA 113

Calvino foi dos mais intolerantes theocratas que

regista a historia. Quem quer que ousasse divergir

num ápice das suas doutrinas : multa, cadeia, fogueira.

— "Não ha a menor duvida sobre esse erro de Cal-
vino/' concorda o professor.

Mais. Ao governo temporal, o chefe reformador

transportou toda a violência dos seus processos e insti-

tuiu em Genebra um código penal digno dos tyrannos

mais cruéis. — "Calvino instituiu leis de uma extre-

ma severidade! E' um facto!" p. 321. Consente tam-

bém aqui o advogado, sem defesa possível ( 1 ) .

A estas duas accusações reduziu o Snr. Ern Es-

to todos os capítulos do nosso requisitório; havia ain-

da outros. Mas não insistamos. Uma vez, porém, que

entrára, com tanta generosidade, pela via das conces-

sões, porque não ir lealmente até ao fim e concluir que

um homem deste porte não poderia ser providencial-

mente escolhido por Deus para reconduzir a Igreja á

integridade primitiva do "puro Evangelho"?
Ao terminar, porém, o seu capitulo sobre Calvi-

no, o Snr. Ernesto, pÕe-lhe um pequenino fecho de'

5 linhas que não podemos deixar de submetter á ana-

lyse. E' mais uma prova da sua maneira de argumen-
tar, feita da ignorância dos factos históricos mais ele-

mentares e das regras de lógica mais comezinhas.

(1) Para distrair, porém, o leitor, accrescenta logo a seguir:

"Depois de Roma era Genebra a cidade mais corrupta do mun-
do... Isso justifica o rigorismo transitório das leis de Calvino.
Mas também nos dias de Calvino, ser cidadão de Genebra, valia

por attestado de bôa conducta e por carta de credito illimitado em
Paris!" — Isto desejara que fosse o Snr. Ernesto; a realidade po-
rém foi outra. Já a deixáramos insinuada por um autor protestan-

te que se especializou no estudo dos documentos da cpoca. "No
fim da carreira do reformador... a immoralidade. . . attingiu de um
salto o seu apogeu . O systema de repressão mallográra .

" J . B

.

Galiffe, Quelques pages d'Histoire exacte, p. 95. E na pag., ser

guinte: "Nunca a immoralidade secreta foi maior em Genebra do
que precisamente na cpoca que deveria, mais que qualquer outra,

servir de pedra de toque deste systema." p. 96. Tudo isto já ha-
víamos dito. Cfr. IRC. p. 204-205. Sempre em vão!
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1

1

Graças a Calvino, a Suissa tornou-se esse paiz ad-

mirável, cujas instituições politicas e sociaes vão os

outros povos copiar para a sua felicidade. Donde veiu

para a America do Norte e de lá para o Brasil a idéa

do systema republicano federativo? Bau! Bau! Não
me venha alguém dizer que do Syllabus de Pio IX."
p. 322 (1).

Aos factos. Dois séculos antes que nascesse Cal-

vino, a Suissa, a Suissa catholica, a Suissa integral e

profundamente catholica, organizava-se em republica

federativa e assentava em 1315 a sua primeira consti-

tuição que contem em germe toda a vida politica e toda

a historia das liberdades helvéticas. (2). — Surge
Calvino, sobre um paiz secularmente livre e republi-

cam, estabelece a mais odienta das theocracias, reduz

Genebra "á la plus infame servitude;" (3). os cida-

dãos livres, os descenderítes de Guilherme Tell são ás

dezenas e ás centenas, decapitados, esquartejados,

queimados vivos, dilacerados com tenazes aquecidas ao

rubro. O Snr. Ernesto conclue triumfante: "Graças
a Calvino a Suissa tornou-se esse paiz cujas institui-

ções politicas e sociaes vão os outros povos copiar para

(1) Posso assegurar ao professor que ninguém lh'o dirá, pela

razão muito simples que toda a gente sabe que a Constituição norte

americana é de quase um século anterior ao Syllabus de Pio IX.
(2) Interessante ainda notar que o movimento partiu, nos fins

do século XIII, dos tres cantões de Unterwald, Uri, Schwytz, pre-

cisamente os que ainda hoje se conservam fielmente catholicos e

nos quaes o calvinismo não conseguiu nunca triumphar. Mais tarde

em meio do século XIV, se lhe accrescentaram outros 5 cantões,

Lucerna, Zurich, Glaris, Zug e Berna. Quando por um momento
a guerra civil ameaçou perturbar a paz interna dos confederados foi

um grande e santo eremita Nicolau Flue quem restabeleceu a har-

monia periclitante. O convénio de Stanz é outro pacto celebre na

historia suissa, o complemento aperfeiçoado da constituição de

1315. Stanffacher, Furst, Melchtal e sobretudo Guilherme Tell, os

grandes heróes da independência helvética, como Nicolau Flue que

a consolidou, foram, porventura, calvinistas, Snr. Ernesto?

(3) Galiffe, Notices généalogiques, III, 538.
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a sua felicidade
.

" Não é assim que se trata a historia,

illustre professor. Bau! Bau!

— Mas em nenhuma outra defesa foi talvez o

nosso advogado mais desastroso do que na de Zwin-
glio. "De Zwinglio disse o Rev. Franca, não sei

que; parece-me que tentou demonstrar ter sido este

reformador peior que o papa Borgia ou que João
XXIII!... Valerá a pena acompanhá-lo? Se houver

insistência, fa-lo-emos. Que remédio?" p. 322. E
ponto final. Como! Não sabe o Snr. Ernesto o que

dissemos de Zwinglio? Mas o livro estava debaixo

dos seus olhos! Dissemos que Zwinglio fora um pa-

rodio escandaloso, que apenas se fez reformador ca-

sou logo, mas a sua casa era frequentada por quem
não era sua esposa; que, aos seus irmãos, sollicitos

pelo bom nome da família, respondia o pregador do

"puro evangelho" que não havia calumnia no que cor-

ria a seu respeito, que era de facto sujeito á intempe-

rança e á libidinagem e a outros vicios. Dissemos em
summa que Zwinglio como todos os outros reforma-
dores, sem excepção de um só, antes de demolir o dogma
havia feito taboa raza do Decálogo e nenhum legou á

posteridade o exemplo da dignidade de uma vida enris-

ta irreprehensivel . Mas ao Snr. Ernesto interessa

não saber o que dissemos !

!

Por fim, parece que percebeu o advogado a inu-

tilidade dos seus esforços na defesa de uma causa per-

dida e mudou de bordo. "Ainda que se demonstrasse

que todos os reformadores foram grandes pecado-

res, que foram os maiores pecadores do mundo, não
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ficaria resolvida a tese que nos propusemos a discutir

neste volume" p . 322 . Uma questão de doutrinas não é

uma questão de homens.

— Na sua generalidade não ha observação mais

exacta, e só deploramos que delia tantas vezes se houves-

se esquecido o illustre engenheiro que parece não per-

der ensejo de lembrar os desmandos de 2 ou 3 papas

escandalosos . No nosso caso, porém, a questão da mo-
ral dos homens implica uma questão de doutrina. Não
citamos exemplos pouco edificantes de pastores ou

crentes evangélicos; não seria difficil colhê-los a mãos
cheias na historia antiga e contemporânea, como é fá-

cil a um predicante ou escriptor "evangélico" explorar

o escândalo de qualquer catholico, leigo ou sacerdo-

te. ( 1 ) . Sempre, na Igreja de Deus o joio ha de nas-

cer ao lado do trigo.

Outro é o estado da nossa questão. Lutero, Cal-
vino, Zwinglio e seus primeiros companheiros appa-

recem na historia como investidos de uma missão di-

vina : a de reformar a igreja e reconduzi-la á sua pu-

reza primitiva, pureza de doutrina e pureza de costu-

mse. Ora, todos os grandes reformadores enviados

pela Providencia, desde os antigos prophetas até aos

grandes santos que levaram a effeito a contra-refor-

ma catholica, comprovaram a authenticidade de sua

missão com a austeridade de uma vida modelar . Leiam-
se as vidas de S . Vicente de Paulo, de Santa The-
resa, de S. Carlos Borromeu, S. Francisco Xa-

(1) Desta miserável apologética estão cheias as íolhas protes-

tantes que circulam na grei dos crentes. Já Theodoro de la Rive, um
dos grandes protestantes suissos convertidos no século passado, nos
falava desta "tendence protestante qui consiste à s'echapper aux
imperfections humaines et à ne vouloir voir 1'Eglise qu'au travers

des infirmités inévitables de ceux qui la répresentent sur la terre".

De Genève à Rome, p. 212. E cita logo a seguir a sentença de
Lamennais: "Cest le propre des têtes étroites d'être extrèmement
frappées des íaiblesses des individus et fort peu de 1'esprit général

des institutions. " Essai sur 1'indifference

.



ORIGEXS DA REFORMA 117

vier, S. Pedro de Alcantara, S. João da Cruz e

ter-se-á idéa da grandeza moral a que pôde o christia-

nismo elevar uma alma humana

.

Ao invés, que vemos nos inícios da Reforma
protestante? Todos os seus protagonistas — sem ex-

ceptuar um, — offerecem-nos, no ponto de vista mo-
ral, o mais triste e degradante dos espectáculos. Não
se trata destas inevitáveis fragilidades humanas de que

nem os santos são livres, trata-se das paixões mais

grosseiras e mais violentas a dominarem, desenfrea-

das, todos os heroes reformadores e a desencadearem,

nos seus primeiros adeptos, uma das maiores crises

moraes da historia . ( 1 ) . Eis o ponto nevrálgico da

questão, indicado na frase com que terminamos este

estudo doloroso: "Se ainda se lhes (aos protestantes)

não embotou de todo na consciência o senso christão

respondam lealmente : é possível que Deus para refor-

mar o christianismo e reconduzi-lo á sua pureza primi-

tiva, tenha escolhido por instrumentos estes abortos de

teratologia moral?" IRC. 209.

(1) A' demonstração desta these historicn Consagramos cerca
de 20 paginas do nosos livro anterior (439-458) . São documentos
contemporâneos do período estudado, quase todos dos próprios pro-
tagonistas da reforma, em que se affirma, não só de um modo geral

a dissolução dos costumes, mas se accentua muito em particular

a immensa differença para peior entre a moralidade dos povos re-

formados, antes e depois da crise protestante. Pedimos ao leitor

a paciência de reler estas paginas — (185-209; 419-439; 439-458)
para sentir, em toda a sua ef ficacia, a força do nosso argumento. —
Inútil dizer que sobre toda esta documentação histórica o Snr. Er-
nesto passou com o devoto recolhimento de um silencio inviolável.



CAPITULO II

Principio fundamental da Reforma.

Depois da historia edificante dos reformadores,

a coherencia doutrinal dos princípios da Reforma.
Christo, para perpetuar os seus ensinamentos na terra,

fundara um organismo vivo e indefectivel ao qual

promettera a sua divina assistência. "Ide ensinae a

todos os povos, disse elle aos seus apóstolos, eu esta-

rei comvosco todos os dias até a consummação dos sé-

culos "Math. XXVIII, 20. Não obstante todas as

fraquezas individuaes dos seus representantes, a Igre-

ja, assistida sempre pela Providencia infrustravel de

Deus, será a guarda fiel e incorruptivel do deposito

das divinas revelações; será sempre, no dizer de S.

Paulo, "columna et firmamentum veritatis". I Tim.

III, 15.

Lutero rompeu com esta Igreja de Christo; no

ardor violento de paixões irritadas não distinguiu a in-

stituição divina dos abusos humanos; sob o pretexto

de reformar, destruiu a estructura intangível da orga-

nização a que o Redemptor confiara a missão de per-

petuar a sua obra illuminadora e purificadora das con-

sciências. Para legitimar esta revolta abroquelou-se

com a Escritura. A regra de fé já não era o magis-

tério vivo e authentico instituído por Christo, mas o

simples livro sagrado que os fieis deviam interpretar,

cada qual, com o seu juizo privado. O que a um
crente lhe parecia não encontrar na Biblia, assistia-lhe

o direito de rejeitar como "corrupção papista;" o que
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julgava ler no livro divino, só isto se lhe impunha á

sua fé. Por nenhuma outra via lhe podia chegar a cer-

teza de uma revelação sobrenatural. A palavra de

Deus, se não a fixára a tinta e o pergaminho, cessava

de ser palavra de Deus

.

A Biblia e só a Biblia, individualmente interpre-

tada— eis a nova regra de fé que o ex-frade substituia

á concepção evangélica e tradicional da Igreja. Mas
não se levanta impunemente a mão contra a sabedoria

das instituições divinas . Falseando um dos pontos fun-

damentaes do christianismo, o livre exame individuai

iria, de consequência em consequência, devorar-lhe

todo o conteúdo sobrenatural. Ahi está a historia de

quatro séculos : o protestantismo não tem sido outra

cousa senão o deslise, mais ou menos rápido, para o

racionalismo integral. Antes de, evidenciarmos, mais

uma vez, esta verdade, examinemos em si mesmo o

principio fundamental da nova fé

.

A primeira critica que lhe fizemos foi a sua in-

sanável contradicção interna. Este principio, base de

toda a vida christã não se acha na Biblia, "Verdade
capital, escrevemos anteriormente, fundamento de todo

o christianismo e que, por isso mesmo, se devera en-

contrar expresso com clareza insophismavel na própria

Escritura No emtanto abro a Biblia, percorro-a de

cabo a cabo e não a encontro uma só vez nem sequer

acenada." IRC, p. 230. Levanta a luva o Snr. Ernesto
e começa, promissor: "Bem podemos duvidar de que

alguma vez haja feito S_. Revma. o que consta de sua

affirmação. Por essa causa vamos indicar-lhe alguns

desses logares." p. 24. Depois daquella affirmação ca-

tegórica e desta promessa, quem não esperaria por uma
demonstração exegética em regra, que, de uma vez

para sempre, decidisse uma questão primordial . Pois

acreditam os leitores? O professor curitybano que
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achou 50 paginas disponíveis para provar como a + b

que o Papa é o Antichristo do Apocalypse ou de Da-
niel, não encontrou mais que meia pagina — literal-

mente meia pagina — para assentar, na Escritura,

os fundamentos doutrinaes de que depende a própria

existência do protestantismo. E que textos decisivos

nos allega?

1.° — Luc . XVI. E' a parábola de Lazaro e do

mau rico. Condemnado ao inferno o que tão mal usa-

ra na terra do dom da fortuna pede ao pae Abrahão,

que, não sendo possível alliviar-lhe os tormentos pró-

prios, ao menos mande quem avise aos seus para que

não venham acabar na mesma desgraça. Não, retor-

quiu o santo patriacha, lá têm Moysés e os Prophetas;

que lhes prestem ouvidos. — Qualquer leitor despreve-

nido veria nestas palavras apenas o que ellas na rea-

lidade contêm : Deus não salva, de regra, os homens,

por vias extraordinárias, enviando-lhes almas de ou-

tro mundo ; bastam os meios normaes estabelecidos pela

Divina Providencia. O Snr. Ernesto vê "na bocca

deste réprobo a doutrina dos catholicos romanos . . . e

na resposta do Patriarcha. . . a doutrina protestante."

p. 24. — E' ver muito. Numa parábola vasada toda nos

moldes da antiga lei, o exegeta curitybano vê toda a

regra de fé da futura Igreja de Christo, de que nem
de longe se trata: esta regra é a Biblia, só a Biblia e

esta interpretada individualmente pelos fieis, sem ne-

nhuma autoridade doutrinal. Nunca vimos, em maté-

ria de demonstração exegética, tanta moderação de

exigências

.

O segundo texto de Isaias, VIII, 19-20, no entre-

tanto, ainda com menos despeza de provas, satisfaz o

contentadiço professor. "Ou ha de consultar os mor
tos acerca dos vivos? A' Lei e ao Testemunho é

que se deve recorrer, porque se elles não falarem de

conformidade com esta Palavra, não raiará para elles
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a luz da alma." — Neste trecho do Antigo Testamen-

to, encontrou o Snr . Ernesto toda a sua doutrina pro-

testante. Basta, no entretanto, abrir o propheta e ler o

versículo anterior: "E quando vos disserem: interro-

gae os advinhos e encantadores que nos seus encanta-

mentos sibilam: não perguntará o povo a seu Deus,

interrogando aos mortos pelos vivos? A' lei e ao Tes-

temunho" etc . ? O sentido é de uma evidencia meridia-

na. Prenunciando os castigos divinos contra o povo

infiel, lembra o Propheta que não é nas superstições

do paganismo, mas nos livros sagrados que se encon-

tra a expressão da verdade e da vontade de Deus.

Trata-se de regra de fé? Trata-se do magistério dou-

trinal da futura igreja de Christo? Trata-se da inter-

pretação da Escritura, individual ou authenticada por

uma autoridade estabelecida por Christo? Nem por

sombra. O Snr. Ernesto que se deslocou em esfor-

ços contra a evidencia dos textos de S. Matheus, S.

Lucas e S. João em que se affirma tão explicitamente

o primado de S . Pedro, contentou-se aqui com as illu-

sões de uma miragem. A doutrina protestante está-lhe

no coração e no desejo; elle a projectou ingenuamente

em trechos da Escriptura onde olhos desapaixonados

nada enxergam do que só elle vê.

E conclue satisfeito: "Destes logares e de muitos

outros (porque não os citar?) se infere recta e neces-

sariamente que ás sagradas letras é que devemos re-

correr etc." p. 25. E' a segunda edição quase textual

do que já dissera o seu cliente: "estes passos e muitos

outros ( !
!
) da Sagrada Escritura importam um reco-

nhecimento formal do direito e ainda do dever do li-

vre exame e juizo privado." Cá e lá, as conclusões

vão infinitamente além das premissas; e os "muitos
outros" ficam sempre no tinteiro.

E ahi fica tudo quanto o Snr. Ernesto poude
allegar em favor de sua these protestante. E' muito
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pouco; melhor, é nada. São argumentos que nem se

discutem, porque nem chegam a ser argumentos. Pas-

sando, porém, á offensiva — é c expediente mais

obvio para furtar o corpo ás necessidades de uma de-

fesa impossível — consagrou um capitulo á "doutri-

na bíblica sobre as tradições." Vejamo-lo.

— Em S. Marcos, VII, 13, diz Nosso Senhor:

"invalidaes a Palavra de Deus por uma tradição de

que vós mesmos sois os autores." S. Paulo aos Co-
lossenses II. 8. "Não vos engane alguém. . . com fa-

lazes sofismas, segundo a tradição dos homens, e não,

segundo Christo
.

" — Os dois textos estão fóra do
assumpto . Em ambos elles o que se condemna é a tra-

dição dos homens em opposição á palavra de Deus.
Ora, o de que se trata é precisamente de uma tradição

divina, palavra de Deus tão authentica como a que se

fixou com o estilo no pergaminho. Quiséramos um
texto em que se dissesse que Deus não pode ensinar

uma verdade aos homens ou impôr-lhes um preceito,

sem papel e tinta ao lado.

— A seguir, lembra a attitude dos judeus de Be-

rea deante da pregação de Paulo (Act . XVII). Ao
annunciar-lhes o Apostolo a bôa Nova, os judeus ou-

viram-no com attenção e prescrutaram as Escrituras

a verificar se as coisas eram realmente assim. — Ou-
tro facto allegado fóra de propósito. Os judeus de Be-
rea não pertenciam ainda á Igreja ; a pregação de Pau-

lo devia ser naturalmente uma demonstração exegética

do caracter messiânico de Christo. Investigar e inqui-

rir da verdade das af firmações dos mensageiros de uma
nova fé era para elles um direito e um dever. Se o
Snr. Ernesto, antes de escrever sobre a doutrina ca-

tholica, se tivesse dado ao trabalho de consultar os
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nossos tratados, veria em qualquer manual de apolo-

gética que é este o processo invariavelmente seguido:

demonstrar, mediante a Escritura examinada só á

luz da razão, o caracter messiânico de Christo, pela

verificação na sua divina Pessoa, das antigas prophe-

cias. A esta primeira prova segue-se a da instituição

da Igreja e da infallibilidade do seu magistério, tam-

bém ella feita com a exegese dos textos evangélicos,

considerados exclusivamente com a sua autoridade

histórica . ( 1
) . Só depois destes preâmbulos lógicos,

é que a intelligencia acceita racionalmente a autorida-

de do magistério ecclesiastico, já demonstrado, como
divinamente infallivel . Quando, portanto, a propósi-

to dos judeus de Beréa, pergunta o Snr. Ernesto:
"Que fizeram aquelles homens? Recorrer ao magisté-

rio infallivel da Igreja?" p. 33. — Respondemos sim-

plesmente: Não, preclaro professor: a sua interrogação

não tem sentido. Para aquelles ouvintes de Paulo ain-

da não havia Igreja, nem, muito menos, sabiam elles

(1) E ahi tem o Snr. Ernesto a resposta ao pretendido circulo

vicioso a que allude na sua carta-prefacio : "Por onde vemos que o
illustrado jesuita, com toda a sua sagacidade, deixou-se prender
nas malhas de um perfeito circulo vicioso, demonstrando a autori-

dade, verdade c divindade da Igreja, pela autoridade, verdade e di-

vindade da Biblia; e a autoridade, verdade e divindade da Biblia,

pela autoridade, verdade e divindade da Igreja. Temo-lo então de
saida, prisioneiro. Para a nossa completa victoria, bastaria, se qui

sessemos, lança-lo da Igreja para a Biblia e da Biblia para a Igre-

ja; e ei-!o na impossibilidade de estabelecer um argumento sequer."
p. 13-14. — Apenas um equivoco, que o professor teria facilmente
dissipado se lhe occorresse a lembrança feliz de abrir um com-
pendio elementar de apologética, onde, logo nas primeiras paginas,

veria o seu argumento, enunciado aqui com o alvoroço de um eureka,
classificado e resolvido lá como velho sofismazinho insignificante.

A autoridade histórica do Novo Testamento prova-se com os argu-
mentos racionaes da critica histórica; a instituição da Igreja por
Christo prova-se com a autoridade histórica do Novo Testamento; só
então, da Igreja cuja instituição por Christo já foi historicamente de-

monstrada, é que recebemos os Evangelhos, não como documentos
históricos, mas como livros inspirados. Nenhum vicio de argumen-
tação circular mas toda a virtude de uma demonstração plenamen-
te efficaz. Snr. Ernesto, é preciso ir devagar!
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que era infallivel. A. pergunta suppõe uma ignoratio

clenchi, e o facto allegado também elle está fóra do

debate. O que nós quiséramos era ver christãos já

baptizados e admittidos na Igreja, a examinar indivi-

dualmente as Escrituras, interpretando-as cada qual

segundo o seu juizo privado contra o magistério dos

apóstolos e. em consequência desta interpretação, for-

mulando a sua confissão de fé, fundando a sua capel-

lasinha de adeptos e tudo isto com a saneção de Chris-

to ou dos seus primeiros embaixadores.

K aqui parou o diligente professor. Acerca da

doutrina bíblica das tradições não encontrou mais uma
palavra que dizer. Notável! E, no emtanto, é de pre-

sumir que o Snr. Eriniísto tenha lido o nosso modes-

to trabalhinho. E lá se achavam outros textos, que,

por um interessante lapso de memoria, escaparam á

critica alerta do professor . E' bom relembrar esque-

cidas coisas. Hacc olim meminisse jiwabit.

S. João "termina as suas duas ultimas epistolas

dizendo expressamente que não quiz confiar tudo á

tinta e ao pergaminho, reservando-se para o commu-
nicar dc viva voz, os ad os loquemur (2. Joan. 12;

3 Jo . 14)

.

S. Paulo não se cansa de inculcar a necessidade

da tradição oral. Aos Thessalonicenses : "Estae fir-

mes, irmãos e conservae as tradições que aprendestes

ou de viva vos ou por epistola nossa." (2 Thess. II.

15). (Ahi estão nitidamente discriminadas as duas

fontes de transmissão do ensino apostólico: a escri-

tura e a tradição). Na mesma carta: "Nós vos pre-

screvemos . . . que vos aparteis de todos os irmãos que

andem desordenadamente e não segundo a tradição

que receberam de nós" (III. 6) . A Timotheo: "O que

de mim ouviste por muitos testemunhos, ensina-o a ho-

mens fieis que se tornem idóneos para ensinar aos ou-

tros" 2 Tim. II. 2. Ahi está, claro, o ensino vivo,
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transmittido por tradição de uns a outros. O apostolo

já velho, nas vésperas do martyrio, adverte a Timotheo

a necessidade de prover quem continue o seu magisté-

rio. Nada de livre exame das Escrituras; sempre o en-

sino oral feito por mestres autorizados . Nas suas duas

epistolas ao mesmo discípulo insiste ainda S . Paulo

para que conserve o bom deposito: bonum depositum

custodi (I Tim. VI, 20; 2 Tim. I. 14) (1). Com os

corinthios, na sua primeira epistola congratula-se por-

que haviam conservado as suas tradições oraes: sicut

tradidi vobis, praecepta mea sustinetis "I Cor. I, 14)".

De todos estes textos o Snr . Carlos Pereira nem
uma palavra. "IRC, p. 234."

De todos estes textos o Snr. Ernesto de Oli-

veira nem. uma palavra!!

Como explicar este silencio? Como conciliá-lo com
a lealdade sincera de um polemista que procura des-

apaixonadamente a verdade? Ahi estão os textos; não

são todos; (2) mas são muitos, claros, explícitos, são

passos do Novo Testamento que se referem ex-profes-

so á Igreja christã, ao modo de conservar nella a fé; são

as recommendações dos apóstolos, que, no termo de sua

existência, insistem sobre os seus ensinamentos acerca

(1) Concluindo a sua analysc das epistolas Pastoraes, Holtz-
mann, um dos mais conhecidos exegetas protestantes de nossos dias,

declara que nellas se encontra a idéa de tradição, a idéa da Igreja
visivel onde se encontram, misturados, bons e maus, a idéa da
Igreja como autoridade ensinante e como intermediaria entre Chris-
to e cada um dos fieis, emfini a Igreja considerada como objecto
de fé, numa palavra, todo o catliolicismo em germe "'die ganze Ka-
tholicitaet in nuce." Neutestamentliche Theologie, t. II, p. 280.

(Esta nota não se achava no livro anterior).

(2) Cfr. Ainda: Rom. XVI, 17; I Cor. VII, 17; XI, 23;
XIV, 33; XV, 1; Phil., IV, 9; Coloss. II, 6. 7; 1 Thess. IV, 2
2 Thess. II, 15; 2 Tim. II, 2; Hebr. II, 3. Em todos estes pas-

sos allude S. Paulo ao ensino oral como vehiculo de transmissão
das verdades reveladas; nem uma só vez nos fala do livre exame
individual das Escrituras. O Snr. Ernesto foi obrigado a recorrer
ao pae Abrahão da parábola do máu rico ou ás exhortações de
Isaias contra os adivinhos e feiticeiros!!
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da transmissão integral do deposito das divinas revela-

ções. O Snr. Ernesto de Oliveira que faz tanto

alarde do respeito á Palavra de Deus, como é que des-

preza todas estas Palavras de Deus, levado por tradi-

ções humanas, introduzidas lá pelo século XVI na

christandade pelo interesse de meia dúzia de revoltados!

Sim, porque a regra verdadeira da fé não podia

ser uma descoberta de Lutero; devia ser tão antiga

como o christianismo . Reconheceram os primeiros chris-

tãos a existência de um magistério vivo, oral, authen-

tico ao qual Christo houvera confiado a missão de con-

servar na terra os seus ensinamentos? ou, pelo contra-

rio, sem igreja cnsinante, dispersos e desaggregados,

não viram senão no exame livre da Biblia o único meio

de attingir a verdade divina? Eis uma questão capital.

Para resolvê-la recorremos ás fontes genuinas e im-

mediatas do christianismo primitivo. A começar da

primeira geração, contemporânea ainda dos apósto-

los, (1) fomos seguindo o desenvolvimento magnifico

(1) Os mais autorizados entre os protestantes modernos já re-
conhecem o caracter absolutamente primitivo da idéa catholica de
tradição. Seberg recolheu numerosos testemunhos do Novo Tes-
tamento para demonstrar que essa idéa remonta ao começo da pre-
gação apostólica. Cfr. Lehrbuch der Dogmengeschichte, t. I, 3." ed.,

1922, pp. 81-84. Harnack c mais explicito. No seu celebre Lehrbuch
der Dogmengeschichte, t. I, 4." ed.. 1909, p. 184: "cm conclusão affir-

mamos que o conceito característico de tradição ( 0EÓÇ — XçiOTÓÇ
— oí òóiosya djTÓoxoXoi — èx%h\aíai ) nas igrejas dos conver-

tidos do gentilismo é antigimsinio, uralt ist." Posteriormente, as suas
affirmações ainda se tornaram mais precisas, como poderá o leitor

verificar cm Das Schreiben der roemischen Kirche an die Korintische,
1929, pp. 71-72; 75-7h. O ultimo escritor protestante que nos chegou
ao conhecimento é E ;

. Gaspar, autor de uma Historia do Papado,
cujo 1." vol. saiu á luz em 1930. Estudando a organização da chris-

tandade primitiva de Jerusalém, conclue: "aqui resalta a idéa de
uma autoridade e de uma tradição apostólicas como essenciaes ao
conceito da Igreja" . Passando à igreja de Roma no primeiro sé-

culo: "é manifesto, diz elle, que a idéa de Igreja na carta de
Clemente coincide com a que dominava na communidade primitiva

de Jerusalém. Autoridade e tradição, como propriedades essenciaes

da Igreja, apparecem também em Roma no primeiro plano... assim
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da doutrina catholica atravez dos séculos. Citamos S.

Ignacio, martyr, S. Polycarpo, S. Clemente, S.

Irineu, Tertulliano e Origenks. S. Hilário, S.

Athaxasto. S. Basilio, S. Gregorio NyssENo, S.

Jeronymo, S. Epiphanio, S. Cyrillo Alexandri-
no, S. Agostinho, S. Chrysostomo, S. Vicente de
Lerins, S. João Damasceno, pelo menos 17 autori-

dades de primeira grandeza. (1). Algumas destas ci-

apparecem já manifestamente nesta carta os fundamentos do impor-
tante conceito catholico de Successão Apostólica, como penhor de
uma tradição ininterrupta da doutrina salvadora que remonta aos
Apóstolos e ao próprio Christo." CFr. Erich Caspar, Geschichte des
Papsttums von den Anfaengen bis zur Hoehe der Weltherrschaft,
t. I, 1930, pp. 4-6. Sobre a importância universal do principio de
tradição para conservar e transmittir todo e qualquer património re-

ligioso, pode consultar-se o trabalho recente de J. Ranít, Der Urs-
prung des Katholischen Traditionsprinzips, ^Yuerzl>urg, 1931. — Em-
quanto assim falavam os que estudam, os polemistas protestantes
de 19." categoria, numa conjuração permanente contra a verdade,
vão repisando as velhas e inconsistentes affirmações de quatro sé-

culos atraz!!

(1) Algumas vezes encontram-se nos SS. Padres expressões
em que se affirma a suíficiencia da Escritura para o conhecimento
da fé, mas num sentido muito diverso da doutrina protestante.
Affirma-m que basta a Escritura, porque de facto só com a Escri-

tura se pode estabelecer, como já vimos, a fundação da igreja, a

instituição de um magistério vivo. authentico e infallivel, a autori-

dade divina da tradição como vehiculo dos ensinamentos revela-

dos. Nada mais justo. Isolar, porém, estes textos do seu contex-
to immediato e mediato é deformar inteiramente a doutrina dos seus
autores. Foi o que mais uma vez praticou o Snr. Ernesto com S.
Jeronymo. No frontespicio do seu livro vem este trecho do Doutor
Máximo: "Assim como acceitamos as coisas que estão escritas, tam-
bém rejeitamos as que não estão escritas." Adv. Helv. A p. 32
vem citado outro trecho ainda mais inopportunamente, porque nellc

diz o santo não receber "opiniões differentes da Escritura." Quem,
ao ler estas palavras, julgasse que S. Jeronymo era um precursor
do protestantismo mostraria desconhecer de todo tanto a doutrina
quanto a pratica de sua vida. "Não sabes que é costume das igrejas

que aos baptizados se imponham depois as mãos e assim se invo-
que o Espirito Santo? Perguntas onde está escrito? Nos Actos dos
Apóstolos. Mas ainda que não houvesse a autoridade da Escritura,

o consenso de todo o orbe tem nisto a força de preceito. Muitas ou-
tras coisas ha que por tradição se observam nas igrejas com a auto-
ridade da lei escrita." Dial. c. Lucif. 8 Ml., XX III, 163. — Numa
questão dogmática que dividia o Oriente, como procedeu S. Jero-
nymo? Decidiu-a só, consultando as Escrituras, elle que as conhe-
cia melhor que nenhum outro contemporâneo? Não. Escreve ao
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tações eram de uma evidencia meridiana. Origenês:
"Só se deve crer na verdade que em ponto algum dis-

corda da tradição ecclesiastica e apostólica". "Todas as

vezes que elles (os herejes) nos citam as Escrituras

canónicas nas quaes consentem e crêem todos os chris-

tãos, parecem dizer: aqui temos em casa a palavra da
verdade . Nós, porém, não lhes devemos crer nem afas-

tar-nos da primitiva tradição ecclesiastiea, sem crer de

modo diverso do que nos foi ensinado por tradição atra-

vés das successões da Igreja de Deus." S. Chysosto-
mo: "Os apóstolos não ensinaram tudo por escrito, mas
muitas cousas sem escrituras e estas são igualmente

digna de fé. Tenhamos, portanto, como digna de fé,

também a tradição da Igreja. Ha tradição? Basta."

O Snr. Ernesto leu todos estes e muitos outros tre-

chos análogos e depois, sem que lhe tremesse a mão,

escreveu impávido: "Dos doutores da primitiva Egre-

ja S. Tertuliano [a canonização de Tertuliano corre

toda por conta do engenheiro paranaense] foi o único

que em certo caso julgou dispensável a Sagrada Escri-

tura para convencer certa classe de hereges." p. 37.

Que fazer? como argumentar com um homem cujas

affirmações affrontam tão atrevidamente a mais in-

contestável das evidencias? Que consciência tem um es-

critor assim do respeito intangível aos direitos supre-

mos da verdade ?

Em contradicção manifesta com a Escritura, em
aberta opposição a todos os ensinamentos da primitiva

papa S. Dâmaso: "Julguei meu dever consultar a cathedra de Pe-
dro . . . Vós só conservaes incorrupta a herança de nossos paes . . . De-
cidi vós e eu não hesitarei em affirmar tres hypostases" (ML, XXII,
355-6). Eis para Jeronymo a regra viva de fé. (Cfr. outro texto,

em situação análoga na IRC. p. 110). Quando, pois, affirma o
Snr. Ernesto: "Não podia este santo ser mais canónico... nem
mais protestante." p. 32 não faz senão acerescentar mais uma is

suas já habituadas deformações de alheias doutrinas. São dezl!
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igreja de Christo, a nova regra de fé, inventada á ul-

tima hora pelos Reformadores do século XV] afim de

legitimarem a sua revolta, encontra-se também em per-

feita antithese com as exigências mais elementares da

razão e do bom senso. E' um critério contradictorio e

completamente inadequado á sua finalidade. Desenvol-

vemos longamente esta demonstração, sobre a qual o

nosso critico resvalou rapidamente fazendo apenas aqui

ou ali alguma observação cuja inconsistência nos cum-
pre agora pôr em relevo

.

Antes de tudo, o exclusivismo estreito do critério

protestante não permitte estabelecer a mais importante

das verdades: a própria existência da Biblia como livro

inspirado. Afim de que a Biblia represente a Palavra

infallivel de Deus é preciso que saibamos com certeza

de fé divina 1.°) que foi escrita sob a inspiração do Es-

pirito Santo; 2.°) quaes os livros que a constituem.

Inspiração e canonicidade : duas questões que não sc

podem resolver com a própria Biblia que, em nenhum
logar, traz um catalogo dos livros inspirados. Ora.

como, nenhuma verdade divina, segundo a doutrina pro-

testante, nos pôde chegar senão pelo vehiculo da pala-

vra escrita, não ha meio de chegarmos á posse tranquíl-

la e certa da Escritura como livro divino. O excesso

do biblismo acabou destruindo a própria Biblia. É. a

rigor, o que dizia um celebre protestante, que acabou

deixando a religião abraçada, havia 3 séculos, pela

sua família, uma das mais distinctas de Genebra: "Que-
ria ao mesmo tempo ser christão e ser lógico. Ora, o

protestantismo tem este grande inconveniente: se quer

conservar-se christão, já não é lógico, e se timbra em
ser lógico, cessa de ser christão

.

" ( 1 ) .

(1) Theodoro de la Rive, De Genève à Rome, Paris, 1895,

pagina 73.
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São incríveis os esforços de acrobacia intellectual

feitos pelos protestantes para se desvencilharem deste

circulo de ferro que os estrangula. O Snr. Ernesto
volta á carga reeditando antigualhas sem força nem ori-

ginalidade. "A nossa plena certeza da sua divina auto-

ridade e infalível verdade provém da operação interior

do Divino Espirito Santo, dando testemunho com ela c

por ela aos nossos corações." p. 43. Já o Snr. Eduardo
Pereira havia dicto a mesma cousa e já lhe havíamos

respondido terminantemente . O prof . de Curityba fe-

chou os ouvidos e repetiu a mesma cantilena.

Em primeiro logar, nada mais arbitrário; é um
deux-ex-machina inventado para a solução de uma dif-

ficuldade inextricável. Onde é o que o Espirito Santo

prometteu esta operação interior discriminatória de li-

vros inspirados ou não inspirados? Faça-se uma expe-

riência decisiva. Imprimam-se em opúsculos semelhan-

tes, alguns livros da Bíblia (omittindo outros), uns

mutilados, outros interpolados; ao mesmo tempo e no

mesmo formato outros livros religiosos, por exemplo : a

1 epistola de S. Clemente, as epistolas de S. Ignacio, de

S. Polycarpo, o pastor de Hermas, alguns capítulos

da Imitação de Christo, ao lado dos Provérbios uns

aphorismas de Confúcio ou alguns hymnos sagrados

dos Vedas, bem escolhidos; entregue-se esta collecção

heteróclita aos crentes simples do Snr. Ernesto, que

ainda não conhecessem aliunde a Biblia, e elles, con-

soante a sua doutrina, ao lerem toda esta miscellanea,

iriam separando, guiados por uma operação interior

do Espirito Santo, os livros inspirados dos que o não

são; nos primeiros iriam eliminando os elementos he-

terogéneos interpolados e exigindo os trechos mutila-

dos, reclamariam depois, entre todos os livros do mun-

do, os que de industria haviam sido excluídos da mis-

cellanea mas de que elles sentiam falta e, guiados sem-

pre, por esta infallivel operação interior, reconstruir-
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riam o cânon exacto e completo das Escrituras. Efe

o processo para estabelecer o catalogo dos livros sa-

grados que preconisa o prof . de Curityba. Quem po-

derá capacitar-se de que este foi o meio escolhido por

Deus para authenticar a sua palavra entre os ho-

mens ?

.

— Praticamente todos nós sabemos como se

faz entre os protestantes : qualquer sociedade bíblica,

americana ou inglesa, ou qualquer editor das Janellas

Verdes de Lisboa lhes envia, sob o nome de Biblia, uma
collecção de alguns livros e elles os acolhem piedosa-

mente como se caíssem do céu . E esta Biblia, elles a

receberam da Igreja catholica, cortando-lhe depois, por

uma operação interior do Espirito Santo, alguns livros

que julgaram apocryphos . ( 1 ) .

Mas, sobre arbitrário, ridiculo e inapplicavel, o cri-

tério ernestiano é, em extremo, perigoso, abrindo a por-

(1) "Nada menos verídico, protesta energicamente o Snr. Er-
nesto. Da Igreja de Roma só teríamos recebido uma Biblia ful-

minada com um anátema... a Biblia é a sua própria testemunha."
p. 40. Como vê o leitor, o illustre mathematico gosta da retórica

c do romance numa questão eminentemente positiva. A questão é

esta, Senhor. Quando Lutero traduziu em allemão a Biblia. introdu-

zindo-lhe as falsificações que todos sabem e já apontamos, o ori-

ginal de que se serviu, onde o encontrou e donde o tirou? A Bi-

blia de que se servia Calvino, onde estava e donde lhe chegou ás

mãos? Não foi da Igreja catholica? (Nada menos verídico!!!) En-
tão donde foi? Resposta positiva, clara, peremptória, sem retóricas

insulsas e com documentos históricos á mão. Lutero confessava
mais sinceramente: "Quanto á Sagrada Escritura e ao púlpito, é

dos papistas que os tomamos; sem os papistas que saberíamos nós?"
Ed. de Wirt, 1551, t. IV, p. 2276. — Em seguida affirma que a

leitura da Palavra de Deus é tão efficaz "que pode regenerar e con-
verter os maiores ímpios." E esta affirmação abre-lhe o ensejo
para contar a conversão de S. Agostinho c evitar assim uma questão
que o incomniodava . Ninguém nega que Deus se possa servir da
Biblia ou de outro livro bom para converter uma alma. A nossa
questão era saber de quem receberam os protestantes a Biblia e

como, sem prestar fé na tradição catholica, podem elles logicamente
organizar o cânon das Escrituras sagradas. That is the question
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ta ao mais perfeito subjectivismo e a todos os excessos

do fanatismo individual . Toda a gente se julgará illu-

minada interiormente pelo Espirito Santo e agirá em
harmonia com as suas luzes divinas inverificaveis e in-

contrastaveis . Toda a historia do protestantismo ahi

está a demonstrá-lo

.

Em Zwickau, excitados pelo zelo do predicante

Thomaz MuenzEr, alguns operários "divinamente cha-

mados á missão santa" organizaram-se para implantar

um "reino de Christo," onde todos seriam iguaes, os

bens. communs, nenhuma autoridade, todos os cidadãos,

sacerdotes e reis. Foram escolhidos 12 apóstolos e 72

discípulos— segundo a Bíblia ; MukxzEr eleito "senhor

e mestre." Pouco depois quando ia explodir a sedição,

o conselho interveiu e mandou 55 operários para as en-

xovias. Os chefes fugiram e com alguns companheiros

entraram em Wittemberga onde começaram a pregar

"que todos os padres deveriam perecer, mesmo os que

já tivessem casado." Todos estes prophetas viam na

Escritura a fonte única de toda a sciencia.

Na Suissa, mesmos excessos. Em S. Gall. em
1525, na presença dos paes, "para cumprir a vontade

do Pae celeste," um irmão cortou a cabeça de seu irmão;,

em Esslingen numa "reunião fraterna" um homem cal-

cou aos pés a própria mulher . Estas extravagâncias e

crueldades multiplicaram-se tão assustadoramente que

os magistrados se viram obrigados a prohibir que "para

o futuro ninguém tivesse a audácia de se dizer inspira-

do por Deus Padre nem se permittisse falar ou agir

em seu nome." E factos assim enchem a historia das

origens do protestantismo

.

Dirão: excessos de fanatismo popular. Não; sob

outra forma os abusos da "operação interior" se en-

contram ainda nos chefes mais graduados. Lutero,

lendo que os antigos patriarcas tiveram varias mulhe-

res, não se desgostou da polygamia; a principio não
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quis tomar a responsabilidade de a introduzir de novo

entre christãos. Uma bôa opportunidade, porém, ven-

ceu os seus escrúpulos. Felipe, landgrave de Hesse of-

fereceu-lhe para pôr a serviço do "Evangelho puro" e

da pilhagem dos mosteiros, o prestigio do seu poder

e a violência de sua espada, comtanto que o autorizas-

sem a ter uma segunda mulher, que o acompanhasse nas

viagens, sem tantas despezas de deslocamento da corte.

O "grande servo de Deus" consultou as Escrituras, a

operação interior e com 5 outros respeitáveis theolo-

gos do christianismo reformado annuiu aos legítimos

desejos do piedoso landgrave. O exemplo edificante não

ficou sem imitadores . São numerosos os príncipes

protestantes que, pelos séculos adeante, com autoriza-

ção dos seus pastores, deram aos seus povos o alevanta-

do exemplo da bigamia real

.

Applicando o critério individualista ao próprio as-

sumpto que estudamos, isto é, á discriminação dos li-

vros sagrados, Lutero chegou a conclusões admiráveis.

A epistola de S. Thiago não tem nenhum valor, é "uma
verdadeira epistola de palha" cine recht stroehern Bpis-

tel. (1) . E esta epistola hoje os protestantes a incluem

na sua Biblia.

O Apocalypse não lhe agrada nem merece grande

estima; "não é nem apostólico nem prophetico" (2)

.

Nos Prophetas, em geral, ha muita coisa bôa, ins-

pirada pelo Espirito Santo, mas nem tudo é ouro e pra-

ta, "ha também muito feno, muita palha, muita madei-

ra." (3).

Eis a que resultados levava a "operação interior"

no chefe da Reforma. Mas a mesma maravilhosa

"operação" orientava em outras direcções os mais acti-

vos dos seus discípulos. MuenzER apresentava também

(1) Erl. LXIII, 115.

(2) Erl. LXIII, 169.

(3) Erl. LXIII, 379.
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a sua doutrina como "o verdadeiro Evangelho." "a
pura palavra de Deus" destinada a fundar "a verda-

deira Igreja dos eleitos
.

" Para implantá-la mais evan-

gelicamente exhortava os príncipes a empunhar as ar-

mas e a exterminar com a espada "todos os inimigos

do Evangelho." "Os que se oppõem á revelação di-

vina deverão ser assassinados sem misericórdia ; foi as-

sim que Ezechias, Josias, Cyro, Daniel e Elias mata-

ram outrora os sacerdotes de Baal . Sem esta exter-

minação necessária, a Igreja christã nunca poderá ser

restituída á sua pureza primitiva." Todos os papistas

deverão perecer: "Deus disse: sereis sem misericórdia

com os adoradores de ídolos, quebrareis os seus alta-

res, reduzireis a pó as suas imagens e os queimareis

afim de que não pese sobre vós a minha cólera
.

" Os
ímpios não têm direito de viver." (1). Pura Escritu-

ra, Snr. Ernesto!
Emquanto Muknziír t-xhortava os príncipes a estas

"grandes e divinas cousas," Carsladt, descontente com
Lutero, sentia outras "operações interiores." Tam-
bém elle "levado pelo intimo testemunho de sua alma,"

apoiado em "textos indubitáveis" começava negando a

presença real. "Sustentar a presença real é contrariar

a doutrina do sacerdócio de todos" (2). E para me-

lhor pôr em evidencia esta igualdade no sacerdócio uni-

versal, renunciou ao titulo "antichristão" de doutor,

deixou o habito talar para vestir um camisolão cinzen-

to e começou a pregar, firmado no exame dos textos

biblicos, que "os peccados não desagradam a Deus" por-

que "os peccados foram creados e toda a creatura é

bôa." Lutero fulminava anathemas contra quem dis-

(1) Auslegung des andern Untcrschieds Danielis, Fl. C2. D 4.

(2) E o Snr. Ernesto com uma ingenuidade admirável: "Ao
que nos conste nenhum protestante negou a presença real de Christo

na Eucaristia!" p. 105. E' que da verdadeira historia parece que

nada consta ao illustre professor.
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cordava de suas interpretações ; d ) mas Carlstadt
oppunha que os seus discípulos eram **os únicos inter-

pretes fieis da pura doutrina,'' e, Riblia na mão, sus-

tentava que ninguém era obrigado a menor deferência

para com "o novo papa de Wittemberg" u o ecclesias-

ta voraz de vida antichristã
.

" — Contra os catholicós

já se vê, não eram menores as violências

.

Os annos passam. Em 1931, um professor de Curi-

tyba, que, também elle, sente, com a
,k operação inte-

rior", '"a plena certeza da sua [dos livros santos] di-

vina autoridade e infallivel verdade" julgou ver com
evidencia mathematica que o Papa é o Antichristo do

Apocalypse e de Daniel e como não ha maior bene-

merência na christandade do que livrá-la do Antichris

to, sáe a publico com um volume de 370 paginas, onde

na conclusão pede aos poderes públicos de um paiz qua-

se totalmente catholico. que os membros da Igreja ro-

mana sejam excluídos do direito communi e postos em
regimen de excepção: "o catholicismo romano, em cer

tos paizes, necessita de ser severamente enquadrado

num instituto legal." Emquanto não se puderem in-

cendiar conventos, quebrar imagens e pilhar commu-
nidades religiosas como nos bellos dias de Lutero, de

Calvino e de Henrique VIII, "um severo instituto

legal" que condemne juridicamente o catholicismo á

morte por inanição.

E tudo isto é lógico, é coherente, é incoercível.

Desde que para a discriminação dos livros sagrados e

para a sua interpretação não existe critério superior ao

(1) Deante da babylonia causada pelo livre exame que se de-

fendia com "a operação interior," escrevia Lutero cm 1525: "Um
doutor rejeita o batismo; outro quer um terceiro mundo entre o

presente e o juizo final; uns ensinam que Christo não é Deus; um
diz isto, outro aquillo e tantas são as seitas e os credos quantas as

cabeças. Ha mais estultice que acreditar um ser a revelação do Es-
pirito Santo quanto lhe cruza pelo pensamento ou lhe acode em
sonho." De Wette, III, 61.
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puro subjectivismo individual, "á operação interior,"

não haverá extravagância, excentricidade, ou absurdo
que se não possa acobertar com o veu das inspirações

do alto. E não ha possibilidades de cohibir logicamen-

te o fanatismo religioso. Se cada qual condemna em
virtude da sua "operação interior" a interpretação do
vizinho, não se lembra que a este assiste o mesmo di-

reito de desprezar todas as interpretações discordantes

da sua. Vá dizer-se, por exemplo, ao Snr. Ernesto
(o que Lutero approximadamente dizia de S. Thiago
na sua epistola) que as suas interpretações apocalypticas

do Antichristo são um exemplo typico de clerophobia

delirante

!

Mas ha ainda mais. O critério proposto pelo pro-

fessor paranaense, além de ser arbitrário, perigoso e

ridículo, envolve ainda uma contradição immanente,

interna, na própria doutrina protestante. Com effeito,

outros discordam do illustre professor . Emquanto o

Snr . Ernesto appella com alguns correligionários para

a "operação interior" do Espirito Santo, outros veem
na tradição da Igreja, o principal critério da canonici-

dade dos livros sagrados . Falem autoridades competen-

tes entre os protestantes. Melanchton: "Alguns pe-

tulantes, quando forjam suas novidades de trechos da

Escritura contorcidos desprezam completamente o con-

senso da verdadeira igreja e todos os concílios sem dis-

cernimento." (1) Chemniz, um dos mais conhecidos

theologos protestantes da geração posttridentina : "Esta

atestação da Igreja primitiva sobre as escrituras inspi-

(1) "Quaedam pctulantiora ingenia, cuni fingtmt ex dictis

Scripturae male detortis novas opiniones, prorsus aspernantur con-

sensum vtrae Ecclesiae et omnes synodos sinc discrimine." Melan-
chton, Opera omnia, Corpus Reformatorum, XXI TI, 595. Cfr. ain-

da XXI, 604 e sgs. Falta-nos o tempo para pôr em relevo todas as

contradicções interuas de Melanchton, neste ponto.
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radas foi a seguir, em successões continuas transmit-

tida por tradição á posteridade e conservada com dili-

gencia em documentos certos da antiguidade, de modo
que a igreja seguinte fosse a guarda do depoimento da

primitiva igreja acerca da Escritura . " ( 1
) . Varias

confissões protestantes adoptam igualmnte o critério da

tradição e autoridade da Igreja. Lembremos apenas

a Confissão da Bohemia, (1535) a Confissão de Wit-

temberg de 1555, os artigos da igreja analicana,

etc. (2).

Como vê, o Snr. Ernesto, nada menos certo en-

tre os próprios ''evangélicos" do que o critério prefe-

rido. Ora, todas as vezes que ha duvida, o único arbi-

tro das controvérsias, ensina ainda a doutrina protes-

tante, é a Escritura. Mas a Escritura em nenhum lo-

gar promette a cada individuo uma operação interior

discriminatória dc lh>ros sagrados. Logo, o critério pro

posto é em si mesmo contradictorio . Os protestantes

acham-se na impossibilidade radical e insanável de or-

ganizar coherentemente o próprio cânon das Escritu-

ras; clamam e reclamam "A Biblia, só a Biblia, nada
mais que a Biblia" e não nos sabem logicamente dizer o

que é a Biblia.

Demos um passo adeante. Supponhamos, por im-

possível, constituída sem o auxílio da tradição, o cânon

(1) "Haec vero testificatio prioiitivae Ecclesiae de Scrípturis

divinitus inspiratis postea perpetua successione per manus tradita est

posteritati et in certis antiquitatis historiis diligenter conservata, ita

ut sequens ecclesia custos esset testificationis prioiitivae Ecclesiae de
Scriptura." M. Chemniz, Examen Concilii tridentini, Fraticoíorte no
M., 1578, p. 52.

(21 São Escrituras sagradas, diz a Confissão bohemia "Quae
in bibliis ipsis continentur et a Patribus receptae auctoritateque ca-

nónica dotatae sunt." Conf. Wirtemburgica : "Sacram Scripturam vo-

camus eos canónicos libros V. et N. T. de quorum auctoritate nun-
quam in Ecclesia dubitatum est." Mesma expressão no art. 39 da
Igreja Anglicana.
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da Escritura Sagrada. As difficuldades longe de esta

rem resolvidas começam a mnltiplicar-se . Se o livre

exame individual é o único critério da fé, quem não

pôde ou não sabe ler, fica ipso facto excluído do chris-

tianismo. O intermediário que se deseja supprimir en-

tre a alma e a Palavra de Deus não poderá eliminar-

se senão quando todo o mundo estiver alphabetizado

.

Pela doutrina protestante, o christianismo appareceu

no mundo alguns milhares de annos antes do tempo.

O leitor, que dispuzer de dois minutos, poderá reler,

mais desenvolvido este argumento (IRC. p. 244-247)

que o nosso critico julgou prudente passar em silencio.

Toda a humanidade finalmente sabe ler e tem a sua

Biblia na mão. Estão vencidos os obstáculos? Menos
que nunca. Então é que começaria o cáos da mais ir-

remediável Babel . Pela própria natureza das coisas,

são tantas as difficuldades da Escritura que, isolada,

sem uma autoridade autentica e infallivel a interpretá-

la, nunca poderá servir de base exclusiva a uma reli-

gião de unidade e de paz. Enunciámos claramente to-

das estas difficuldades. Que fez o Snr. Ernesto?
Primeiro, uma operação diversiva . Em vez de uma

defesa, um contra-ataque . "Si á Sagrada Escritura,

com taes dificuldades, acrescentarmos a babel das

tradições, acaso não aumentaremos enormissimamente

o total dessas dificuldades? Tal é o que fez a Igreja

de Roma!" p. 24. — Engano, erudito professor, tal é o

que não fez a Igreja de Roma que tem. pelo menos o

direito, de que lhe não deformem as doutrinas, sol) o

pretexto de refutá-las. Quando a Igreja ensina que a

tradição é regra de fé, refere-se á tradição activa, isto

é, ao magistério vivo, autentico, visível, instituído por

Jesus Christo para perpetuar os seus ensinamentos.
'

'Quem vos ouve a mim ouve
.

" Lc . X, 16.
' 1Quem

não ouvir a Igreja seja como o ethnico ou o publicano"

Mt. XVIII, 17. "Ensinae a todos os povos. . . eu es-
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tarei comvosco todos os dias até á consummação dos

séculos." Mt. XXVIII, 20. "A Igreja de Deus vivo

que é columna e firmamento da verdade. " I . Tim . III,

15. Eis a regra de fé: o ensino vivo e autentico da

Igreja. O christão, uma vez convencido da sua insti-

tuição divina, crê e recebe os seus ensinamentos com
toda a confiança de quem sabe que Deus não falta ás

suas promessas nem á fidelidade de sua palavra. Pro-

var por meio da Escritura e da tradição objectiva

(complexo de documentos em que se fixou a fé dos sé-

culos passados) é um trabalho scientifico, ulterior, uti-

líssimo; não, porém, necessário; poderá fazê-lo quem
quiser e para isto dispuser de tempo e de competência

.

A ninguém negou jámais a Igreja o direito de verificar

e aprofundar os seus ensinamentos. Mas se todos têm
o dever de ser christãos nem todos têm a obrigação de

se elevar a theologos. — Isto agora de pôr deante de

cada homem um livro ou um monte de livros e dizer-

lhe que os examine livremente para formar o seu credo

é theoria especificamente protestante. O Snr. Ernes-
to, portanto, não conseguiu mostrar a inconveniência

da doutrina catholica senão desnaturando-a e perver-

tendo-a na outra que ella combate

.

O contra-offensiva fracassou. A defesa directa,

esta desfecha no ridículo. "A Egreja romana, porém,

ensina, pelo rev . Franca. ( 1 ) que a divina Palavra tem
dificuldades de autenticidade, de genuinidade, de cano-

nicidade, dificuldades históricas, dificuldades etnográ-

ficas, dificuldades linguisticas, dificuldades criticas,

dificuldades gramáticas, dificuldades exegeticas. . . mil

(1) A Bíblia ensina a mesma coisa. Das epistolas de S. Pau-
lo diz S. Pedro haver nellas algumas coisas "difficeis de enten-

der que os indoutos e inconstantes torcem, como também as outras

Escrituras, para sua própria perdição." 2 Petri, III, 16. Se para
os contemporâneos de S. Paulo já havia cousas difficeis, como não
as haverá para os que vivemos ha quase dois mil annos da época
em que foi escrito o ultimo livro sagrado?
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e uma dificuldades e que, por essa causa, só devem
lel-a os membros do magistério infalível da Egreja de

Roma." p. 24 (1). Eap. 30 depois de repetir a

mesma enumeração exclama :
" Vade Retro com as suas

dificuldades
!"

— O engenheiro paranaense viu deante de si um
exercito de objecções em linha de batalha. Travar peleja

não lhe pareceu prudente. Perfila-se e commanda: Dif-

ficuldades, meia volta! volver. Vade retro. — Mas as

idéas, professor, não se tratam como as baionetas dos

recrutas bizonhos. As difficuldades não obedeceram;

ahi estão ellas tão perfiladas e tão importunas como
antes. Alinham-se agora nas pontas deste dilemma:

Existem ou não existem, na interpretação e recta intel-

ligencia dos livros sagrados, as difficuldades que apon-

tamos? Não existem? Então pedimos ao polytechnico

de Curityba que se vá matricular em qualquer facul-

dade bíblica dos grandes centros scientificos da Europa
e da America e depois de por lá frequentar durante um
ou dois annos as cadeiras de Introducção ao Antigo e

ao Novo Testamento, retomaremos a discussão. Exis-

tem? E como então estabelecer, como regra de fé um
livro cuja comprehensão é sujeita a condições, pela na-

tureza das cousas, irrealizáveis para a maior parte dos

homens (2)

.

(1) A p. 25 repete-se a mesma falsa accusação: "Ao passo que

o rev. Franca desaconselha a leitura do livro santo por acenar-nos

com as suas mil e uma dificuldades." — Onde desaconselhei tal

leitura, honesto critico? Dizer que um livro encerra difficuldades

e desaconselhar-lhe a leitura são cousas muito differentes; só as

pôde confundir um preconceito obcecado. A conclusão que tirei foi

outra, e esta o Snr. Ernesto calou, a saber que um livro nestas con-

dições não pôde ser a única regra de fé de uma religião revelada

pára a universalidade dos homens. Não teria sido mais elegante que

o prof. de Curityba discutisse a conclusão que tirei expressamente

e não me attribuisse insidiosamente outra que não é minha?

(2) Numa notinha, apposta á p. 43 do livro do Snr. Ernesto,

o Snr. E. W. Kerr, áffirma que varias vezes lendo alguns passos

da Escritura (e enumera estes passos) ás pessoas rudes e cultas "ja-

mais encontrou quem declarasse não compreender a Divina Palavra



PRINCIPIO FUNDAMENTAL DA REFORMA 141

Com esta bravura do Vade Retro terminou o Snr.

Ernesto o heroísmo das suas defesas . Tudo debalde

.

Ahi ficam de pé todas as objecções formuladas ante-

riormente. Resumimo-las com as palavras do mais

douto talvez dos theologos luteranos da Escandinávia

moderna. "A Biblia não pôde ser o principio único d )

conhecimento religioso. A sua própria natureza o im-

pede; nenhum dos seus textos o prova; muitos o con-

tradizem; por mais que se remonte na historia, nunca

o foi, por mais longe que se vá no futuro, nunca o será.

E' mister ao lado e ao alcance de todos, uma garantia

segura de sua origem, de sua pureza, de sua auttien-

ticidade, da segurança do seu texto no conjuncto e nas

minúcias, da segurança também de sua traducção, em-
fim do valor certo de sua interpretação . Sem isto, nos-

so principio biblico não tem mais consistência que uma
frase vazia" (1). Numa palavra, o principio funda-

mental do protestantismo é internamente contradicto-

rio, contrario á Escritura, a historia e á razão. São ar-

gumentos, Snr. Ernesto, e contra argumentos, vade

retrós agastados são ridículos e inoperantes.

nesses passos." — Nota fóra do propósito. Ninguém affirmou nunca
que toda a Biblia é difficil, que não haja trechos de compreensão mais
chã e accessivel. Mas ao lado destes ha outros; e para quem não
tem como norma de crer senão a Biblia quem lhe assegura que pre^

cisamente num destes passos não se acha revelada uma verdade fun-

damental e indispensável á salvação? Sobre a instituição da Eucaris-

tia, o mysterium fidei, por excellencia, não aventaram os protestan-

tes umas duas ou tres centenas de interpretações?

(1) Krogh-Tonning, Le Protestantisme contemporain, p. 16.



CAPITULO III

Consequências do principio fundamental

do protestantismo .

As consequências são a prova de fogo dos prin-

cípios. Quatro séculos de historia ahi estão a demons-
trar a ef ficacia corrosiva do critério individualista, ap-

plicado pelos primeiros reformadores ao domínio reli-

gioso. A sua força deletéria acabou minando radical-

mente o christianísmo como doutrina revelada. "A Re-

forma, escreve um historiador protestante, foi um mo-
vimento destruidor do christianísmo positivo e do prin-

cipio de autoridade em matéria de fé; não ha autori-

dade nem certeza dogmática fora da tradição ecclesias-

tica representada pelo catholicismo, e o protestantismo

outra cousa não c senão uma serie ou coílecção de for-

mas religiosas do livre pensamento ."
( 1 )

.

Ahi está em que veiu parar o esforço de recon-

duzir o christianísmo á "integridade primitiva do puro

Evangelho" : substituição dos ensinamentos de Chris-

to pelas mil formas cambiantes do pensamento indivi-

dualista. Se a desaggregação das seitas ainda não at-

tingiu o extremo da atomização completa, é porque, na

pratica, o protestantismo renegou o seu principio. Ao
livre exame individual preconizado substituiu para as

massas o ensino por via de autoridade. Em vez dc

dar a Biblia a cada crente confiando-lhe a interpreta-

(1) Revue historique, t. XLIX, Mai-Aoíit, 1892.. p. 103.
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ção á "operação interior" do alto, cada seita organizou

a sua confissão de fé, reuniu os seus synodos, elaborou

o seu catecismo, fulminou anathemas e tentou impor

aos seus membros a unidade doutrinal por via de um
magistério humano. Além disto, os reformadores pro-

curaram no poder civil o amparo que lhes faltava na

desorganização do próprio christianismo mutilado . Por

toda a parte, na Allemanha, na Inglaterra, na Suissa

e na Escandinávia, os príncipes empunharam o bá-

culo e entraram a reger os negócios ecclesiasticos, de-

finindo dogmas e impondo symbolos. A unidade com-

promettida pelo livre exame era assim assegurada pela

energia organizadora do sabre

.

Ao estudo desta situação, contradictoria e humi-

lhante, do protestantismo consagramos um paragrapho

inteiro (pp. 252-259) que passou completamente des-

percebido ao critico diligente da Escola Polytechnica do

Paraná . Já observamos quantas vezes lhe é grato re-

correr a esta efficacissima entre, as respostas polemi-

cas : a resposta do silencio

.

Em defesa, porém, da unidade do protestantismo

aqui e ali aventou timidamente algum esboço de apo-

logia. A sua táctica desenvolve-se, como ha pou-

co, em dois momentos, um de contra-ataque, outro de

defesa

.

Na contra-offensiva contesta o Snr. Ernesto a uni-

dade da Igreja catholica pelo prazer de alguns espíri-

tos paradoxaes de negar a evidencia da luz solar . Abor-
doando-se na autoridade de um correligionário seu, o

Snr. Miguel Torres, affirma que nada são as divi-

sões protestantes em confronto das que outrora affli-

giram a Igreja . Aos catholicos que lembram os nomes
das innumeras seitas protestantes, batistas, calvinistas,

luteranos, etc, podem os protestantes mimosear as di-
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visões sectárias de que fala S. Agostinho: simoniani,

menandriani, arabici, helvidiani, etc, etc. (p. 102).

Esdrúxula maneira de argumentar! Carlos Pe-
reira vira na diversidade das ordens religiosas o pa-

ralelo da multiplicidade de seitas protestantes, como se

franciscanos ou agostinianos plasmassem a bel prazer

sua confissão dogmática e não obedecessem, na fé, na
moral e na disciplina, á única autoridade estabelecida

por Jesus Christo. O Snr. Ernesto, que teve o bom
senso de abandonar a causa perdida do seu cliente, foi,

porém, afuroar outro argumento ainda mais ridículo

e inefficaz. Contra a unidade da Igreja são agora cha-

mados a depor os que sairam desta unidade. Para de-

monstrar que no Brasil não se fala só o português al-

lega-se o exemplo da Bolívia e da Venezuela onde se

fala castelhano. Todas aquellas seitas, preclaro pro-

fessor, não são catholicas, sairam do seio da Igreja, e

pereceram como perecem todos os ramos que se desta-

cam do tronco onde circula a seiva da vida. Que no

curso da historia tenham surgido indivíduos, disse-

minadores de discórdias, a oppôrem á integridade da

doutrina revelada o particularismo dos seus erros, é

cousa muito sabida e comprehensivel . Ha de haver

heresias, disse S. Paulo, I Cor. XI, 19. Mas foi pre-

cisamente para que estas heresias não dilapidassem o

património da verdade revelada que Christo instituiu

um magistério vivo e authentico ao qual prometteu a

infallibilidade de sua assistência. A Igreja examinou

e condemnou aquellas seitas; e os seus adeptos, ou,

numa submissão nobre, voltaram á unidade de que

haviam saido, ou, numa revolta de orgulhos obstina-

do, foram prolongar numa igrejinha de despeitados

a agonia dos que se destacaram do principio de vida.

Na Igreja Catholica ha sempre uma unidade de direi-

to, que assegura e perpetua, não obstante as tentati-

vas das paixões humanas, a unidade de facto. No pro-



CONSEQUÊNCIAS DO PROTESTANTISMO 145

testantismo, não. Não ha autoridade capaz de decidir

as controvérsias; a Escritura, cada qual a interpreta a

seu modo e nenhum individuo ou nenhuma igreja pôde

impor a outrem a própria interpretação. De direito e

de facto o protestantismo é um conglomerado de seitas

que tendem a augmentar indefinidamente e a divergir

de modo cada vez mais radical. Ora, uma religião que,

de direito e de facto, é a discórdia crescente não se pôde

apresentar como a expressão de uma verdade divina.

E' uma colleçao de formas religiosas do livre pensa-

mento. Se o Snr. Ernesto não percebe o abysmo de

differença que ha entre a unidade catholica e a babel

protestante é porque lhe faltou meio minuto de re-

flexão desapaixonada

.

Em outros logares de seu livro cita ainda o pro-

fessor contra a unidade da Igreja a diversidade de

interpretações exegeticas dos theologos catholicos . Ou-
tro equivoco . ( 1 ) . A unidade de fé não implica iden-

tidade de opiniões theologicas. Na Igreja ha a mais

perfeita unidade de fé. Nenhum catholico, theologo

ou não, pôde riscar um só dos dogmas explicitamente

propostos pelo magistério infallivel da Igreja. Todos

(1) Equivoco acompanhado de deformações palmares da dou-
trina que se pretende combater sinceramente. Expondo ou maltratan-

do o ensino catholico da tradição, diz o Sr. Ernesto que foram de-

claradas "com o mesmo valor que a Sagrada Escritura para regra

de fé aos christãos do mundo habitado, dentre os orientaes, as

obras de Sto. Atanásio, de S. Basilio" etc. p. 31. — Onde é que o
Snr. Ernesto ouviu tal cousa? Meia pagina adeante transcreve um
trecho do nosso livro em que se resumiam as condições para que
o testemunho collectivo dos SS. Padres constituísse a prova de
uma tradição autentica e divina, e começa a transcrição omittindo

estas tres linhas que a precedem: "Diremos então que as obras dos

Santos Padres «.ornadas singularmente são documentos infalliveis,

equiparáveis á Escritura? De modo nenhum." p. 227. O Snr. Er-
nesto leu estas afíirmações categóricas e, sem que lhe doesse a
consciência, escreveu que, segundo a dowtrina catholica, os ensinos

dos SS. Padres "tem o mesmo valor e autoridade como base e

regra de fé, quanto a Sagrada Escritura." p. 31. Inútil fazer com-
mentarios; mas não podemos deixar de elevar a 11 as deformações
visíveis e deliberadas do puritano polemista.
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recitamos hoje, no mundo inteiro, o mesmo symbolo

de S. Athanasio, de Nicca ou o Apostoliatm. Fora
deste domínio, que abraça as verdades da fé, no terre-

no da sua systematização theologica ou na interpreta-

ção de passos da Escritura, cujo sentido não tenha

sido officialmente interpretado pelo magistério eccle-

siastico, os theologos podem discordar e discordam in-

numeras vezes. Pôde dar-se o caso de tratar-se ainda

de uma verdade de fé, sobre a qual, antes de expli-

citamente definida, tenham levantado duvidas alguns

Padres ou Doutores. Mais tarde, quando suficiente-

mente esclarecida, sobrevêm uma definição authenti-

ca, cessam as hesitações e reaffirma-se a unidade.

Esta é precisamente a razão de ser do magistério vivo

instituído por Christo; sem elle, era inevitável que a

revelação salvadora acabasse pulverizada pela insta-

bilidade, pelas paixões e pelos interesses dos homens.

Quando, portanto, o Snr. Ernesto Luiz, sob a

epigrafe enfática de "exemplo memorável" cita um
trecho em que Bellarmino honestamente resume as dif-

ferentes exegeses dadas a um texto difficil, não faz

senão pôr ainda uma vez á evidencia o total desconhe-

cimento da doutrina que pretende criticar. Exemplos

"memoráveis" como este, ha-os em barda. Nunca
porém, a Igreja affirmou que os seus doutores inter-

pretam sempre unanimemente a Escritura; disse ape-

nas — e o Snr . Ernesto havia, de próprio punho, co-

piado o passo em que explicávamos o ponto — que, o

testemunho dos Padres, quando cm consenso moral-

mente unanime, constitue a prova de uma tradição di-

vina . ( 1 ) . São cousas tão dif ferentes que só nãu as

entende quem fecha obstinadamente os olhos á luz da

verdade

.

(1) As razões desta doutrina, encontrará o leitor, expostas,

em IRC. p. 228. O Snr. Ernesto calou-as como de costume. Ata-

cou a conclusão e omiltiu as provas. Delicadezas de polemista!
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Não; não é possível negar a nossa admirável uni-

dade de fé; é este um dos signaes com que Christo

distinguiu a sua Igreja, e este signal não resplende se-

não na fronte da Igreja Catholica. Só ahi se conser-

vou a organização divina com a qual determinou o

Redemptor perpetuar a luz dos seus ensinamentos . Re-

conheceu-o ainda ha pouco o pastor HaEnsEE, no pro-

jecto apresentado pela Alta Igreja luterana á assem-

bléa ecclesiastica constituinte da Prússia: "A direcção

episcopal da Igreja foi sempre para ella, durante qua-

se dois mil annos, uma fonte de bençam, emquanto a

suppressão do episcopado foi a desgraça da nossa igre-

ja evangélica allemã. Podemos pensar o que quiser-

mos das igrejas não evangélicas; á igreja romana em
particular podemos recriminar vários usos não confor-

mes ao Evangelho . Uma cousa, porém, é certa ; na sua

unidade que abraça povos e nações, ella leva sobre

nós uma vantagem immensa; nesta unidade, ella vê

com certa razão um indice de sua origem divina;

mas esta unidade de fé, de culto, de disciplina, tem no

seu episcopado o seu factor. Derrui esta columna c

toda a construcção da Igreja entrará a vacillar. Esta

desgraça trágica foi a nossa, a da igreja evangélica

allemã. A abolição do episcopado resolveu-se para nós

num mallogro completo, e as massas se afastaram da

nossa Igreja
. " ( 1 )

.

Negar a unidade de fé na Igreja catholica eia

um attentado contra a evidencia; defendê-la, entre os

protestantes, um paradoxo inconcebível. O Snr. Er-
nesto não recuou ante esta façanha impossível. Car-

los Pereira já nos falára da "harmonia fundamental"

que reina entre as differentes fracções do protestan-

(1) Warum ist fuer unsere Kirche die bischoefliche Verfassung
zu fordern, 1921, p. 5.
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tismo, todas unanimes em conservar o symbolo dos
apóstolos. Não era difficil desfazer esta ingenuidade
sem nome. Consagramos-lhe, porém, mais de 30 pagi-

nas (IRC, 259-292) para não adeantarmos affirma-

ção sem lhe accrescentarmos a prova ao lado. Reu-
nimos assim uma documentação de factos e textos ca-

paz de levar a evidencia a qualquer espirito sincero.

O Snr. Ernesto Luiz não julgou digno de sua alta

consideração todo este trabalho positivo e documenta-
do. A' defesa da "unidade espiritual do protestantis-

mo" não chegou a consagrar 3 paginas inteiras. Para
assumpto tão importante e para responder a tantas al-

legações precisas e factos provados é realmente muito
pouco. O professor precisava de mais de 50 paginas

para provar que o papa era o Antichristo e outras tan-

tas para copiar um artigo da "Grande Encyclopédie

française" sobre a eucaristia. Para replicar ao livro

anterior faltou-lhe naturalmente o espaço; no entre-

tanto, o sub-titulo do seu trabalho promettia outra cou-

sa "Replica ao livro: a Igreja, a Reforma e a Civili-

zação" etc.

Mas emfim o Snr. Ernesto disse alguma cousa;

cumpre que examinemos a sua defesa. Das innumeras

citações por nós accumuladas, elle desfaz-se com uma
pennada elegante: "O que chama o rev. Franca de

"dissolução dogmática do protestantismo" não passa

de um amontoado de opiniões de anarquistas, ateus,

livres pensadores que, de forma alguma podem repre-

sentar qualquer das confissões do protestantismo." pag.

100. (1).

E a prova, preclaro professor? — Quem quer que

(1) O Snr. E. W. Kerr, no prefacio, já apontara o estrata-

gema íacil. A resposta ao nosso livro devera denunciar... "a inclu-

são de escritores materialistas, agnósticos e anarquistas entre os in-

culcados no livro como protestantes." p. 8. Veja-se a resposta no
texto, em todo o resto deste capitulo.
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não seja de todo leigo na moderna literatura dogmáti-

ca protestante terá reconhecido nos autores citados os

nomes de pastores e de professores de theologia nas fa-

culdades
i

'evangélicas", dos mais acatados, dos que di-

rigem as grandes correntes do pensamento religioso

entre os descendentes de Lutero. A "alliança Evan-

gélica" riscou a divindade de Christo da formula dos

dogmas christãos; 1500 dos 1800 pastores da igreja

hollandesa deram a sua adhesão publica ao livro de

Renan. Eram atheus? eram anarchistas? mas então

os pastores protestantes podem negar tudo, Christo,

Deus, o Evangelho e continuar a ser pastores das suas

igrejas! E' precisamente o que dizíamos; é precisa-

mente o que nos affirmava ha pouco o pastor W. Mo-
nod: o protestantismo não passa de uma collecção de

formas religiosas do livre pensamento. O que na rea-

lidade prova a asserção do Snr. Ernesto e a do seu

correligionário Kerr (p. 8), é ou uma ignorância com-

pleta do mundo intellectual protestante, ou o propósito

assentado de negar conscientemente a evidencia da ver-

dade.

Recomeçaremos a nossa demonstração com outro

material; (1) e da-la-emos quantas vezes quiserem

com documentação sempre nova. E' uma verdade tão

incontestável e tão fácil de evidenciar-se que não é pre-

ciso grande esforço de erudição para encher, de factos

e textos, volumes inteiros

.

Depois de se desfazer dos textos incommodos com
aquella evasiva miserável, passa o professor a affirmar

(1) E desta vez poremos deante de cada nome, o respectivo

titulo de pastor ou professor de theologia protestante, para poupar
ao Snr. Ernesto a vergonha daquelle subterfúgio, filho de uma igno-

rância injustificável.
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ainda: "A unidade do Protestantismo se demonstra
pelo seguinte e significativo facto : varias denomi ta-

ções tem compendiado a sua doutrina em artigos de

fé : aí está a confissão de fé de Augsburgo, a Tetrapo-

litana, a Polaca, a Saxónica, a Bohemia, a de*Wi-
temberg, a Palatina, a Helvécia, a Francesa, a Holan-

desa, a Inglesa e a Escocesa. A harmonia dessas de-

clarações de fé, diz Samuel Edgard (Variat. of . the

Popery, p. 27 e 28) é verdadeiramente admirável e

constitue um evento extraordinário na historia do ho-

mem. Os anaes da religião e da filosofia não apresen-

tam exemplo de uma harmonia semelhante. Em paizes

diversos, separados pelos rios, pelas montanhas, pelos

mares; de povos, costumes e línguas differentes, sem
a menor combinação previa, no gozo de toda a inde-

pendência, sem coação alguma os christãos evangélicos

apresentaram ao publico as doutrinas da Sagrada Es-

critura, em forma de confissões, as quaes depois de

lidas, parecem obra de um só autor, escritas no mes-

mo logar e dia. Esse acordo, em todo o seu processo,

manifesa o dedo do Céu (!!) e a conduta providen-

cial de Deus. Tinham todos eles, na verdade uma
luz, a Palavra de Deus. Guiados por essa lâmpada os

protestantes escreveram as suas confissões, as quaes,

excepto em um ponto, para exibirem a fraquesa huma-
na, mostram a mais perfeita uniformidade! E até essa

única divergência sobre a significação do sacramento

eucarístico, desapareceu completamente nos tempos mo-

dernos." p. 101.

— Até aqui já nos havíamos convencido de que

o prof . da Escola Polytechnica de Curityba desconhe-

cia completamente o catholicismo que criticava; ago-

ra, para lhe não attribuirmos uma deformação con-

sciente da verdade, devemos admittir que ignora de

todo em todo a historia e a doutrina do seu próprio pro-

testantismo.
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Toda a gente, excepto o Snr. Samuel Edgard e

o seu discípulo brasileiro, sabe como e porque pulula-

ram, com tanta fecundidade, as confissões protestan-

tes. Houvera unidade doutrinal e não havia mister

reeditar cada paiz o seu credo com pequenos inter-

vallos de tempo. Nasceram os symbolos da interminá-

vel e insanável discórdia dos primeiros chefes da Re-

forma. A própria idéa de propor uma "confissão de

fé" já era uma contradicção ao principio do exame
individual exercido sobre a Biblia e só a Biblia. En-
tre a Palavra escrita — que o Snr. Ernesto julga

tão sem difficuldades — e o crente, os reformadores

julgaram dever interpor o intermediário de uma con-

fissão formulada por theologos sem credenciaes. Era
uma contradicção que a necessidade de viver introdu-

ziu logo nos costumes do protestantismo contra os seus

principios. Mas o que num paiz ou a um reformador

parecia verdade inconcussa a outro se afigurava he-

resia detestável. As necessidades politicas de colliga

ções contra os catholicos levava também os partidos

a negociarem, allianças a custo de artigos de fé que

se cortavam ou se attenuavam. As "confissões" volta-

vam de novo á incude e saiam modificadas, conforme
exigiam os interesses do momento.

Citemos um ou outro destes factos edificantes.

Trabalhava-se em Augsburgo na confissão que leva o

nome desta cidade, a celebre Atigustana, redigida por

Melanchton de accordo com Lutero. Zwinglo, dis-

cordante, redige também elle a sua confissão. Me-
i.axchton assim a julga numa carta a Lutero de 14

de Julho: "Zwinglio acaba de enviar aqui uma con-

fissão de fé. Ao vê-la di-lo-ias doido, dicas simpliciter

mente capttim esse. Sobre o peccado original e os sa-

cramentos renova as antigas heresias; fala num ver-

dadeiro vasconço, isto é, num dialecto suisso bárbaro

e incomprehensivel
;
quer abolir todas as cerimonias;
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sustenta com violência sua doutrina sobre a Eucaris-

tia, não quer tolerar de modo algum os bispos
. " ( 1 )

.

Apesar das opposições de Zwinguo saiu em 1530 a
Augustana : 10 annos mais tarde nova edição differen-

te, a Confessio variata de 1540 que suscitou interminá-

veis discussões.

No entretanto os Zwinglianos não desarmaram.
Strasburgo e mais 3 cidades quiseram também a sua

confissão de fé "cautelosa e hypocrita" no dizer de

Brenz. Redigiram-na Bucero e Capito; ao ler esta

Confessio tetrapolitana, disse o Imperador: "Desta
confissão resalta, como fomos exactamente informa-

dos, que essas 4 cidades se separam, pela fé, não só de

todas as outras cidades do Império, mas ainda de toda

a nação allemã e ainda da christandade inteira." (2).

E assim a cada nova discórdia das vontades e desaccor-

do das intelligencias surgia uma nova confissão de fé.

Grotius, protestante, juiz competente e perspicaz:

"Elaboraram-se em vários paizes confissões variadas e

contradictorias (inter se puguantes) ; as partes antigas

não só nunca puderam entre si coagmentar mas de dia

para dia iam surgindo novas partículas tão numeto*

sas que já ninguém lhes pode contar o numero." (3)

.

Destas discórdias entre as primei-ras confissões

surgiu a idéa das formulas de concórdia. Em 1567,

uma; em 1570 outra; em 1573, ainda outra, em 1574

mais outra, em 1575 outra mais; emfim dezenas...

A de 1576 é das mais celebres; é a Solida Declaratio,

nascida "das luctas theologicas e ecclesiasticas que na

segunda metade do século XVI offuscaram o rosto do

(1) Corpus Reformatorum, t. II, p. 193.

(2) Neue Sammlung der Reichsabschiede, t. II, p. 309, § 8.

(3) H. Grotáus, Vorum pro pace Ecclesiae, Opera theologica,

Basileae, 1732, t. IV, p. 654.
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Protestantismo allemão
.

" ( 1 ) . Estas palavras leem-

se no próprio livro das Confissões protestantes . O en-

thusiasmo a principio foi grande. Ao trabalho conci-

liador dos theologos e principalmente de Andrea chamou

João HaintzEl, burgomestre de Augsburgo "o ulti-

mo milagre antes do juizo final." (2) . Não tardaram,

porém, as criticas e as decepções. Um bom numero
dos que haviam admittido a Augustana rejeitou a

Formula Concordiae. Frederico II, rei da Dinamarca e

luterano zeloso, queimou, com as próprias mãos, o

exemplar de luxo que lhe fôra enviado e "prohibiu aos

seus súbditos sob pena de morte comprá-la ou conser-

vá-la em casa.'' (3). Os theologos de Bremen escre-

veram que em Andrea, "Satan se transformára em
anjo de luz." Ursinus, theologo de João Casimiro, re-

futou-a seriamente mostrando as contradicções inter-

nas do novo symbolo e as opposiçôes evidentes á Escri-

tura; em vez de trazer á Igreja e ao Estado, a paz e

a concórdia só traria a divisão e a perturbação. Foi

o que aconteceu. Se entre os luteranos a formula não

foi bem recebida, entre luteranos e calvinistas abriu

fonte de novos dissentimentos. "O abysmo entre lu-

teranos e calvinistas, escreve um contemporâneo, foi

talmente alargado e aprofundado que quase já se não

pode alimentar esperança de ver as cousas durarem

longo tempo no mesmo estado . A guerra está á porta e

correrá sangue .

" (4)

.

(1) "Ist aus den theologischen und kirchlichen Kaempfen er-

wachsen, die das Bild des deutschen Protestantismus in der zweiten

Haelfte des 16. Iahrhunderts verduestern." J. Mueller, Die symbo-
lischen Buecher, der evangelisch-lutherichen Kirche, 12 ed. Gu-
tersloh, p. LXVI.

(2) Gillet, J. F., Crato von Crafftheim und seine Freunde,

Franchort a M . 1860-1861, t. II, p. 243.

(3) Duplessis-Mornay, Mémoires et correspondances pour ser-

vir à 1'histoire de la Réformation et des guerres civiles et religieuses

en France, Paris, 1824-25. t. II, p. 110-113.

(4) Beitraegen zur Evangelischen Concordiae, 1717, p. 49-50.
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Estas profundas e incompatíveis difíerenças dou-
trinaes entre luteranos e calvinistas vêm indicadas nos

próprios livros das confissões. Abra o Snr. Ernes-
to e leia da pag. 779 a 784. Ahi depois de ver a "'pura

et vera doctrina" dos luteranos sobre a Ceia, a Pessoa
de Christo, o Baptismo, a Predestinação e a Provi-

dencia," terá a surpresa de verificar como "scquitnr

falsa et errónea doctrina calvinistaraum," sobre os

mesmos pontos fundamentaes . O Snr . Ernesto abriu

alguma vez um livro de confissões? Não? E como se

atreve a falar do que não sabe ? Sim ? E como ousa af-

firmar que "os annaes da religião e da filosofia não
apresentam exemplo de uma harmonia semelhante?"

(P- 101).

Mas emfim ahi estão as confissões; é abri-las e

lê-las para se convencer logo como "parecem obra de

um só autor, escritas no mesmo logar e dia."

Como se conhecem os livros sagrados? Qual o cri-

tério de canonicidade das Escrituras? A tradição, res-

pondem os 39 artigos da Igreja anglicana, a confessio

Wirtemburgica e a bohemia: são livros do Antigo e

do Novo Testamento aquelles que, como taes tem sido

commummente recebidos na Igreja. (1). Não, contes-

ta a Confissão das Igrejas de França no seu art. 4:

"Nós conhecemos que estes livros são canónicos e a

regra certa de nossa fé, não tanto pelo commum accor-

do e consentimento da Igreja, quanto pelo testemunho

e persuasão interior do Espirito Santo que no-los faz

discernir dos outros livros ecclesiasticos
.

" Assim, na

Bohemia ou na Inglaterra, um critério objectivo: o

consenso da tradição ecclesiastica ; na França, um cri-

tério subjectivo, a persuasão interior do Espirito San-

to. Lutero, rejeitando por esta persuasão intima a

epistola de S . Thiago, é orthodoxo aquém Rheno e he-

(1) As palavras textuacs deixamo-las citadas ha pouco.
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rege além. Realmente, estas confissões parecem es-

critas no mesmo logar e no mesmo dia por um só ho-

mem... que fizesse da contradicção e do absurdo a

lei fundamental do seu pensamento.

Até que ponto se estende a inspiração dos autores

sagrados? Abro a Formula Consensus helvética de

1675; são inspirados no Antigo Testamento até as con-

soantes, as vogaes e os pontos. (1). Todos estes sig-

naes. que os massoretas lá pelo século VIII introduzi-

ram no texto hebraico para lhe facilitar a leitura, pas-

saram a ser do Espirito Santo. E esta formula de fé

foi imposta aos predicantes sob pena de multa, cárce-

re e exilio. Volto 50 annos depois, em 1725: a confis-

são acabava de ser abrogada. Já não era herege quem
negasse aos massoretas o carisma dos hagiographos

.

Coherencia de um só homem que escreve na mesma
hora duas contradicções

!

E os exemplos poderiam continuar indefinidamen-

te. Não ha quasi dogma de fé sobre o qual se não pos-

sam apontar variações e contradicções fundamentaes

nos symbolos protestantes. E' trabalho já feito e con-

clusão assentada, entre os que sabem. Perguntamos
agora ao professor de Curityba : leu as confissões pro-

testantes? Não? e como ousa falar do que não conhe-

ce? Sim? e com que consciência affirma que 4

'até a

única divergência sobre a significação do sacramento

eucarístico, desapparecu completamente nos tempos

modernos?" Ou uma insciencia inconcebível ou uma
inconsciência inexplicável.

(1) "In specie autem Veteris Testamenti Codex quem ex tra-

ditione Ecclesiae judaicae, cui olim oracula Dei commissa sunt, acce-

pimus hodieque retinemus, time quoad consonas tum quoad voca-

lia, sive puncta ipsa sive punctórum saltem potestatem, et tum quoad
res tum quoad verba OeojivevgtoÇ- " Niemeyer, Collectio con-

fessionum in ecclesiis reformatis publicatarum, Lipsiae. 1840, p. 730.

Cír. E. Rabaud, Hisfoire de la doctrine de 1'inspiration des Saintes

Êscritures dans les pays de langue française, Paris, 1883. pp. 128-132.
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Mas porque analysar o conteúdo das confissões

protestantes? Ainda que fossem harmoniosamente co-

herentes como documentos escritos por um só homem
num só dia, que provariam ellas em favor da "unidade
doutrinal" do Protestantismo? Quem ignora que

as confissões entre os evangélicos não passam de '"far-

rapos de papel," que cada qual pôde impunemente des-

respeitar? Que força obrigatória podem ter estes sym-

bolos de fé propostos por chefes ou synodos desquali-

ficados aos adeptos de uma doutrina pela qual a única

regra de fé é a Biblia, livremente interpretada por

cada individuo? O valor destes formulários é apenas

conservar nas massas dóceis e incapazes de livre exa-

me certo vinculo de unidade doutrinal mais ou menos
despoticamente imposta pelos pastores. A lógica está

absolutamente com Rousseau: "A Igreja de Gene-

bra não tem e não deve ter, como reformada nenhuma
profissão de fé precisa e commum a todos os seus mem-
bros. Se se quisesse ter uma, com isto se ia ferir a

liberdade evangélica, renunciando ao próprio principio

da Reforma ... Se estas igrejas e estes synodos . , .

pretenderam prescrever aos fieis o que elles deviam

crer, com estas decisões não provaram estas assembléas

outra cousa, senão que ignoravam a própria religião.'"

( 1 ) . Ante as suas confissões, os pastores e theologos

protestantes tomaram todas as suas legitimas liber-

dades. Em 1905, num congresso "evangélico" reuni-

do em Berlim, o pastor Rade, director do Christliche

Welt, periódico protestante e theologo liberal atirou

aos conservadores este cartel de desafio: "Citem-me

os orthodoxos um só professor culto que em nossos

dias siga á letra as confissões de fé e as Escrituras."

Ninguém levantou a luva. (2). De facto, uma após

(1) J. J. Rousseau, Lettres de la montagne, 2e. Lettrc.

(2) Já haviamos citado este facto muito significativo (p. 270)

ao lado de innumeros outros. O Snr. Ernesto cerra os ouvidos e
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outras, todas as doutrinas, que ainda hoje se têm nas

folhas mortas destas exomologeses, Eoram caindo ás

rajadas do livre exame e da critica dos que não querem
renunciar ao direito hereditário de protestar. A pre-

destinação absoluta era um dos dogmas essenciaes de

Calvino e sobre o qual mais insistem os primeiros sym-

bolos dos reformados. Hoje, escreve um thcologo cal-

vinista (note bem. Snr. Ernesto, vou sublinhando os

títulos dos autores citados). "Nenhuma flôr dos her-

barios dogmáticos está mais fenecida, murcha e dene-

grida." (1). Já em 1831, outro professor de theolo-

gia protestante, natural de Genebra, assim julgava o

mestre: "O calvinismo está em opposição com o Evan-

gelho;" "de todas as formas que tomou a religião

numa consciência de homem é a mais repellente e nos

tempos modernos a mais odiosa." (2). "De todos os

paizes, affirma outro prof. de theologia de Genebra.

que foram transformados pela reforma de Calvino, Ge-

nebra é hoje o centro do globo menos calvinista." (3) .

i 'Na igreja protestante, declara satisfeito o Pastor

FulliguET, o dogma está submettido a uma revisão

perpetua. " (4) .

Na Allemanha, na França e na Inglaterra são os

mesmos accentos que ouvimos na Suissa. Na França
fale a autoridade do professor dc theologia C. Dou-
mErgue: "De dia para dia se ouve sempre mais dizer

continua a cantar as Mias nénias sobre a unidade doutrinal do Pro-
testantismo.

(1) E. Doumerguc, Vie de Calvin. 1910. t. IV, p. 412.

(2) Jacques-Caton,-Chenevière, Essais de théologie, Genèvc,
1831. t. II, pp. 499-501.

(3) Montet, Cit. por G. Goyau, La Ville-Eglise, t. II, p. 212.

(4) Fulliguet, Précis d'histoire des dogmes, Genève, 1913, pag.
215. Já se vê a distancia percorrida depois de Lutero que es-

crevia: "Os artigos de fé não podem ser modificados" (Weimar,
XXX, 421). "O Espirito Santo não é sceptico, não inscreve duvi-

das ou opiniões no coração, senão affirmações mais categóricas e

mais inabaláveis que toda a experiência e toda a vida." Weimar,
XVIII, p. 606.
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que já não ha pontos esscnciaes fundamentaes . . . Para
os que não podem, no seu bom senso, admittir que uma
Igreja não tenha doutrina, é então a duvida, a hesita-

ção, a inquietude, o medo . " ( 1 ) . Eis o estado de es-

pirito dos que conhecem a situação real do protestan-

tismo. E esta situação é um corollario dos seus pró-

prios princípios fundamentaes . Demos a palavra a ou-

tro grande mentor do pensamento protestante em Fran-

ça, Auc. Sabatifr: "Assistimos com interesse e até

corri sympathia ás tentativas feitas para determinar

certo numero de dogmas immutaveis e absolutos numa
ou noutra das igrejas protestantes. Para isto traba-

lharam os theologos mais subtis: todos fracassaram.

Este fracasso foi tão ruidoso e inevitável na igreja

anglicana e no luteranismo allemão, muito próximos <í
")

catholicismo (!!), como nas igrejas reformadas da

França, da Suissa, da Escossia ou da America. E' que

por toda a parte a tentativa implica contradicção" (2).

Por toda a parte, a babel dogmática, e esta babel, con-

sequência lógica do protestantismo.

Quase simultaneamente encontramos o mesmo
pensamento em Ad. Harnack, prof. de thcoíogia cm
Berlim, "Se nos objectam: estaes divididos, quantas

cabeças, tantas doutrinas; respondemos: ê verdade,

mas não desejamos outra cousa; pelo contrario, dese-

jamos mais liberdade, mais individualismo na crença

ou na expressão." (3). Livre ao protestantismo de

desejar mais anarchia doutrinal, mas então renuncie

a apresentar-se ao mundo como a Palavra de Deus

:

(1) Foi et Vie, N.° de 1 de Junho dc 1922.

(2) Aug. Sabatier, Esquisse dune philosophie de la religion, 2

ed., Paris, Fischbacher, 1897, p. 188. Já desde 1659 o celebre Spa-
nheim, na sua Disputatio Prima de capitibus fidei fundamentalibus,

publicada em Heidelberg, desesperava de qualquer concórdia que, di-

zia elle "seria muito para desejar, mas impossível de esperar, optan-

dam quidem esse, sperandam nunquam."
(3) Ad. Harnack, Das Wesen des Christenthums, tr. fr. p. 328.
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esta c certa, absoluta, infallivel e immutavel . Depois

destes testemunhos geraes que, se fôr mister, multi-

plicaremos ainda, poderíamos descer aos dogmas par-

ticulares e mostrar como, uns após outros, foram des-

apparecendo na evanescencia da duvida e da negação.

Fá-lo-emos apenas de dois, mas esses capitães.

O primeiro é a divindade dc Christo. Negá-la 6 so-

lapar todos os fundamentos do christianismo . O que

citamos no nosso livro anterior é decisivo. Accumula-

mos numerosos testemunhos de professores dc theolo-

gia protestante dos mais conhecidos e influentes nas

universidades allemãs, lembramos grandes affirma-

ções collectivas de pastores e igrejas inteiras. Tudo isto,

Snr . Ernesto, não se destróe com uma af firmação

insulsa e incompetente de que se trata "de um amontoa-

do de opiniões de anarquistas, ateus e livres pensado-

res." p. 100. De todas as faculdades de theologia pro-

testante, onde se formam os ministros que vão depois

pastorear almas, apenas duas, Erlangen e Rostock, en-

sinam a divindade de Christo; e serão as faculdades

evangélicas covis de anarchistas e atheus? Em Genebra,

já em 1816, a Companhia dos Pastores recommendava
o silencio e a prudência sobre este ponto e censurava

os demasiadamente zelosos. Na Hollanda, de 1800
pastores, 1500 adheriram publicamente á Vida de Je-

sus de Renan. Em Baden, Laengin, pastor em Karls-

ruhe, negou que Christo era Deus ; 99 dos seus compa-
nheiros deram-lhe a sua adhesão publica. Serão to-

dos estes pastores, centenas e milhares, suissos, hollan-

deses, allemães, um bando de atheus, anarchistas e li-

vre-pensadores ? Toda a gente que lê, sabe neste pon-
to as opiniões extremadas de Sabatier, Ménégoz e H.
MonniER, mentores do pensamento protestante, em
França, professores nas suas faculdades theologicas, e

o ultimo delles, (Monnier) apresentado para a cadei-

ra de theologia da Sorbona pelos consistórios protes-
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tantes por unia maioria de 62 votos contra 39. Não
passarão estes consistórios, de assembléas de atheus

e livre-pensadores ? Será que a orthodoxia protestante

não sobrevive senão no peito intemerato do ingénuo

prof. de Curityba que assim affronta a mais incon-

testável das evidencias e abusa visivelmente da igno-

rância dos seus correligionários brasileiros?

Outro dogma fundamental entre os mais funda-

mentaes, principalmente para o protestantismo, é a ins-

piração do Escritura. Outrora as suas confissões in-

sistiam sobre o seu caracter sobrenatural de livro ins-

pirado, presupposto indispensável a um livro que deve

servir de regra de fé infallivel
;
algumas até, foram ao

exagero de affirmar inspiradas as vogaes hebraicas, as

consoantes e os pontos.

Tempos idos, extinctos luzimentos

!

Bem outra é hoje a linguagem da quase totalida-

de dos mestres em protestantismo. Citamo-los em bar-

da: O Snr . Ernesto excommungou-os irritado: são

atheus ! são anarchistas !
— Não ! preclaro professor, são

lentes de theologia, são collaboradores das revistas pro-

testantes, são historiadores honestos que referem e re-

gistram, ás vezes com dôr. a pura realidade das cou-

sas. Quer ouvir-lhes ainda uma vez, as affirmações

verídicas? H. Bois, prof. de theologia protestante, no

numero da Revuc de Métaphysique et Morale, corame-

morativo do centenário de Lutero: considera a Escri-

tura como "documento da experiência christã, não, có-

digo infallivel" (1). W. Hermann: o principio es-

criturário é um principio contradictorio que hoje já

ninguém admitte. (2). Abriu-se ha pouco um inque-

(1) Revue dc Métaphysique et Morale, Scpt. Dez. 1918, p. 704.

(2) Die heute niemand vertreten mag. Die Kultur der Gegen-
wart. Teil I, Abt. IV, Die Christliche Religion, II Haelfte, Systema-
tische Christliche Theologie, p. 588.
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rito sobre as crenças dos ministros e futuros ministros

protestantes, nos Estados Unidos . Entre os 200 semi-

naristas interrogados, 8 %, defenderam a inspiração

literal da Bíblia. (1). Ahi estão Snr. Ernesto, os

futuros ministros evangélicos, um exercito de "atheus,

anarchistas e livres pensadores", a cuja acção evangé-

lica deseja o preclaro professor entregar o futuro do

christianismo brasileiro

.

Rohnert, que escreveu uma monographia espe-

cialmente consagrada ao nosso assumpto, affirma que

os modernos professores 4

'se occupam açodadamente

em dilacerar as paginas inspiradas dos livros divinos...

Quem mais, quem menos, quase todos os lentes de uni-

versidade [em nota exceptua um só] concordam em
affirmar que a Escritura é fallivel, inquinada de de-

feitos, erros e contradicções . . . Dahi as desavenças,

as discussões eternas entre os professores de theolo-

gia, dos quaes um destróe o que outro assevera como
certo.'

1

(2). Rohnert deplora semelhante estado de

cousas, mas não o nega; c um homem de sciencia e

de consciência; informa-se antes de affirmar para sa-

ber o que diz

.

Aliás, a eliminação da Escritura estava na lógi-

ca interna do protestantismo. Destruíram a Igreja vi-

sível com o seu magistério doutrinal sob o pretexto

de que entre a alma e Deus não devia haver nenhum
intermediário. Mas ha intermediário mais incommo-
do do que um livro morto? E' a palavra de Deus! E
Deus não havia promettido também dirigir as almas

pela voz dos seus representantes na terra : quem vos

ouve, a mim ouve? Quem supprime hoje um magis-

(1) G. H. Betts, The Beliefs of 700 Ministers and thcir Mea-
ning for Religions Education, New-York, Cincinnati, Chicago, 1928.

Cfr. Lcs Documents de la Vic Intellectuellc, t. V (1930), p. 71.

(2) Rohnert, Was lehren die derzeitigen deutschen Professo-

ren der evang. Theologie ueber die hl. Schrift nud deren Inspiration,

Leipzig, 1892, pp . 2-3

.
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terio vivo assistido por Deus não hesitará em abolir

amanhã um livro sem vida, inspirado por Deus. Foi

o que fez o protestantismo moderno.

Nesta pulverização crescente e incoercível de dog-

mas houve um momento em que os protestantes, para

salvar a unidade doutrinal nas seitas que se multipli-

cavam, inventaram a theoria dos artigos fundamen-
taes. Os protestantes concordam nestes artigos e dis-

cordam nos outros. Refutamos esta velha e insusten-

tável theoria e sobre ella não voltaríamos se não hou-

vesse uma insistência do Snr. Ernesto. Negáramos
a existência de um fundamento bíblico para semelhan-

te distineção. Fala o professor de Curityba: " Venha
a resposta da sua própria penna: 'A Unidade e a Trin-

dade de Deus, a Incarnação, Paixão e morte de N . S

.

J.C. chamam-se mysterios principaes ou dogmas fun-

damentaes de nossa fé, não porque os outros se pos-

sam impunemente negar, senão porque constituem

como o centro da doutrina christã, em torno do qual

gravitam todos os outros dogmas.' Evidente é a con-

tradicção do rev. Franca comsigo mesmo!" 103-104.

— Manifestamente o preclaro professor está sof-

Erendo de um daltonismo incurável. Antes das pa-

lavras nossas acima transcritas havia uma frase que

elle teve o cuidado de omittir : "dizemos no sentido

protestante, porque em outro sentido a distineção c ad-

missível." O sentido protestante é que os dogmas furí-

damentaes se devem crer, os outros se podem negar

impunemente. Neste sentido, que destróe a noção de

dogma ou verdade revelada por Deus, dissemos que a

distineção é fictícia e contradictoria e sem nenhum
fundamento na Escritura. Em outro sentido, isto é,

no sentido lógico, nada mais intelligivel de que haja

dogmas que, por sua natureza, precedem outros e os

condicionam; assim a Redempção tem como anteceden-

te e fundamento lógico a Incarnação; a Providencia
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presuppõe a existência de Deus, etc, etc. Aqui se af-

firma apenas uma relação de procedência lógica, não

unia liberdade dos fieis de negar uma verdade mani-

festada por Deus. Nestas duas affirmações tão dis-

tantes uma da outra, vê o Snr. Ernesto "uma con-

tradicção evidente." E' fazer pouco caso na perspi-

cácia dos leitores

.

Continua o professor: ''Mas acaso sanccionará a

Santa Escritura esta milagreira distincção? Sem ne-

nhuma duvida: 'Recebei aquelle que é fraco na fé,

sem disputa de opiniões. Um crê que pode comer to-

das as cousas, outro que é fraco só come legumes.

Que aquele que come não menospreze aquele que não

come... Um considera um dia maior que os outros:

outro considera eguaes todos os dias. Que cada um
esteja plenamente convicto da sua opinião'! Rom. XIV,
1 e sgs." p. 104. — O Snr. Ernesto estava visi-

velmente distraído quando transcreveu este texto pau-

lino que não trata absolutamente de dogmas ou verda-

des reveladas que se podem rejeitar impunemente. Na
primeira linha o professor escreveu com o próprio pu-

nho: sem disputa de opiniões. De opiniões, Snr. Er-
nesto, não de dogmas. E os exemplos que se seguem
esclarecem ainda mais o pensamento do Apostolo: co-

mer carnes ou legumes nunca foi dogma de fé, Snr.

Julgar um dia maior que os outros, nunca foi verda-

de revelada, Snr! E S. Paulo continua: que cada um
esteja plenamente convicto de sua opinião. De sua opi-

nião, Snr! ainda uma vez, trata-se de opiniões indivi-

duaes que cada um pôde conservar a seu bel prazer

:

unusquisque in suo sensu abundet. Com que coragem
scientifica ousa apresentar-se este passo da epistola

aos Romanos para mostrar que ha dogmas de credibi-

lidade obrigatória e dogmas de credibilidade livre? Dir-

se-ia que o prof . de Curityba não tem sequer idéa do
que é uma demonstração exegética

.
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Quer ver a doutrina de S. Paulo quando fala de

dogmas, de verdades pregadas em nome de Christo,

como o Evangelho da Hôa nova. Abra a Epist. ao

Gaiatas I, 5 e sgs. : "Admiro-me que tão cedo vos

afasteis daquelle que vos chamou á graça de Christo

(para passar) a outro evangelho. . . Si alguém. . . fos-

se um anjo do céu, vos annunciasse outro evangelho

diffcrente do que vos aunmiciei, seja anathema." 1

Cor. I. 10: "Peço-vos, irmãos, em nome de N. S.

J . C . que digaes todos a mesma cousa, que entre vós

não haja scismas; sede perfeitos no mesmo espirito e

no mesmo sentir." Como agradaria a S. Paulo esta

florescência interminável de seitas que dilaceram, com
scismas intermináveis, a unidade e integridade do cor-

po mystico de Christo! Ephes. IV, 3 sgs.: "Sêde sol-

licitos em conservar a unidade do espirito no vinculo

da paz; um corpo, e um espirito. . . um Senhor, uma

fé, um baptismo." E o aposloto freme ante o pensa-

mento dos que negando este ou aquelle dogma, decaí-

ram da verdade. As suas palavras (as de Hymeneu e

Phileto) circulam entre os irmãos "como um cancro."

[I Tim. II, 17. Assim falava S. Paulo quando se

tratava de dogmas.

Se me detive um instante nesta questão vencida

foi só para satisfazer aos reparos inconsistentes do Snr.

Ernesto A situação hoje é muito mais trágica. Não
só o livre exame, na sua incoercível efficacia de cor-

rosão, foi minando, uns após outros, todos os dogmas

do christianismo, fundamentaes e não fnndamentaes;

mas chegou até a destruir a própria noção de dogma.

Toda a gente sabe a orientação profunda que im-

primiram ao moderno pensamento protestante os tra-

balhos de Lessing, Kant, ScheEiErmacher, Hegee e

RiTsche. A vida religiosa consiste principalmente no

sentimento . A crença, ou as verdades que se admittem,
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não importa. Os dogmas são apenas o revestimento

symbolico e precário da riqueza sentimental da con-

sciência religiosa. Nascem, vivem e morrem como as

folhas das arvores. Hoje, já não se nos dá de saber

o que Christo ensinou; basta que imitemos as attitu-

des de sua piedade, ainda que discordemos completa-

mente dos seus ensinamentos e da sua concepção do

mundo. A verdade, que vale sabê-la?

Nestas grandes linhas já terá visto o leitor eru-

dito os traços doutrinaes mais importantes de ala es-

querda do protestantismo moderno, conhecido também
com o nome de protestantismo liberal. Ora, o protes-

tantismo liberal, ha mais de um século, não tem feito

senão augmentar o numero de seus adeptos, que, em
alguns logares, já constituem pela quantidade e pela

qualidade, a fracção dominante.

Assim, em França, pertencem a este grande movi-

mento os nomes de E. Ménégoz, Aug. SabatiEr, H.
Mon ni er, Stapfer, Réville, Jeanmaire, Roberty,

CoquEREL, Astié, Raue AluEr, todos professores de

tfieologia ou pastores protestantes . Jesus, escreve Sa-

batiEr, "não promulga nenhuma lei, nenhum dogma;
não funda nenhuma instituição official." (1). Paueo
Stapfer: "Já que tantas vezes caducaram crenças, dei-

xemo-las cair e não as substituamos . Façamos melhor

;

abandonemos sobretudo este erro que a verdade das

crenças religiosas é essencial ao christão.'
1

(2). E' o

que ha de mais symptomatico e perigoso: o desprezo

da verdade. Ménégoz: "eu ensino que nós somos sal-

vos pela fé independentemente das crenças. Eis a mi-

nha formula, a formula authentica do fideismo. E' a

(1) A. Sabaticr, Esquisse d'une philosophic dc la religion, Pa-

ris, Fischhacher, 1. II, c. II, § 3. Ménégoz .--audou nesta obra: "o
maior livro dogmático da tlieologia protestante depois da "Instituição

christã de Calvino.
"

(2) Paul Stapfer, L/inquiétude religieuse, Paris, 1912, paginas
131 e sgs.
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única que autorizo os meus contradictores a me at-

tribuirem." (1). Pouco antes assegurava "que esta

theologia era um elemento de concórdia (sobre que se

poderia ainda discordar!) e sobre esta base, a igreja

reformada de França poderia encontrar a cohesão in-

terna que, hoje com grande detrimento, lhe falta."

Assim alargados os limites da credibilidade cabem
dentro do protestantismo "atheus, anarchistas e livre-

pensadores .

" "Se pregassem nas nossas cathedras a

doutrina de Buddha, não ficaria surprehendido" escre-

via em 1899, um pastor evangélico de Genebra, H. Se-

CRÉTAN (2). Outro pastor, W. Moxod, julga certo

atheismo "mais religioso" que o theismo e a orthodo-

xia tradicional. (3).

Na Inglaterra, o protestantismo liberal, tem feito

enormes progressos nestes últimos annos. A própria

High-Chwrch contempla, impotente, esta anarchia dou-

trinal que lhe devora o seio. O Hibbcrt Journal e o

Modem Churchman são os dois grandes órgãos da

corrente liberal-modernista . O Rev. H. D. Major,
superior de Ripon Hall, collegio de theologia anglica-

na em Oxford, escreve: "A experiência christã pro-

vou e prova que, emqnanto alguns christãos precisam

de dogmas, outros os acham nocivos á sua vida espi-

ritual; o mesmo verifica-se nos sacramentos e nos re-

gulamentos... (Por isso) a igreja catholica (a do

futuro) não exigirá dogmas, nem sacramentos como
essenciaes para os seus membros." (4). Crê quem
quer; quem não quer não crê e todos são igualmente

christãos e admittem a Palavra de Deus!! A esta cor-

rente pertence ainda o celebre W. R. Inge, deão da

(1) E. Ménégoz, Lc salut par la foi, p. 36.

(2) Lcttre a M. Louis Emery, Lausannc, 1899, pp. 9, 19-20.

(3) W. Monod, Aux croyants et aitx athées.

(4) Modern Churchman, Jan. 1925. O Rcv. Major é o dire-

ctor da Revista.
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igreja de S. Paulo de Londres, que, depois de recitar

na liturgia os symbolos tradicionaes. sobe ao púlpito

para pregar a sua negação absoluta. "Emquanto nós

honramos estes symbolos antigos, escreve em nome das

igrejas livres o Dr. Selbie, e os conservamos no cul-

to divino, não faremos dos credos uma condição ne-

cessária para pertencer ás igrejas reunidas.'' (1) . Vá-
rios bispos anglicanos, o de Dusham e o de TCirmin-

ghan pelo menos, pertencem á nova corrente que se

avoluma de dia para dia . O ultimo destes bispos, o Dr

.

Barnes não crê no peccado original nem na Redem-
pção. E todos estes professores, ministros, pastores e

bispos continuam pacificamente na Igreja anglicana,

que cobre toda esta anarchia doutrinal com a elastici-

dade indefinida da sua comprehensiveness

.

Nos Estados Unidos é a eloquência massiça dos

grandes números. As ultimas estatísticas dão 20 mi-

lhões de catholicos, 27 milhões de protestantes dividi-

dos entre mais de 200 seitas (2) e cerca de 75 milhões

de habitantes que não pertencem a nenhuma religião

positiva. Na grande republica do Norte onde o apoio

do Estado não conservou ao protestantismo, como na

(1) Lambert Report, A discussion by various contributors, pa-

gina 81.

(2) Ao lado dos methodistas, baptistas, presbyterianos, lutera^

nos, seitas mais numerosas, subdivididas cada uma delias em muitas

outras, ha uma legião de capellinhas insignificantes, decoradas de

grandes nomes a occultarem minúsculas realidades. Os "General

Six Principies Baptists" com 6 edifícios de culto e 456 membros; a

Church of Daniel's Band com S edifícios e 392 membros; a Church
transcendent, com 91 membros; os Tow Seed in the Spirit Predesti-

nátion Baptists com 36 edifícios e 679 membros; os Friends com 60

adeptos. Fecho estas estatísticas e abro S. Paulo: "Fomos baptiza-

dos num só Espirito, para formar um só corpo, judeus e pagãos, es-

cravos e livres... Deus dispôs o corpo... afim de que nelle não
houvesse divisão, ut non sit schisma in corpore, mas que os mem-
bros tenham igualmente cuidado reciproco uns dos outros." I Cor.

XII, 13 sgs. Do corpo de Christo, onde não devia haver divisão,

fizeram os reformadores do século XVI esta anarchia doutrinal e

este caos social a que se não pôde applicar senão o nome negativo

de quem se revolta: protestantismo.
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Europa, certa unidade exterior, o vinis corrosivo do li-

vre exame desenvolveu-se sem restricções e acabou

destruindo quase por completo o património doutrinal

do christianismo . Mais de 70 milhões de americanos

já não encontram satisfação nem paz em nenhum dos

innumeraveis credos "evangélicos" e preferem pro-

curar no mais completo subjectivismo a solução do

seu problema religioso

.

Na Allemanha, pátria de quase todas as ideas que

se coagmentaram no systema do adogmatismo comple-

to, o protestantismo liberal tem-se desenvolvido como
em terreno nativo. Em vez de citações isoladas — que

já multiplicamos neste e no trabalho anterior, — pre-

ferimos adduzir aqui o resultado de um inquérito, en-

tre os professores dc theologia nas faculdades pro-

testantes, feito em 1913 e publicado no n.° 29 da "Rc-
formation .

" Verificou-se então que na Prússia havia

48 theologos positivos e 64 liberaes, fóra da Prússia

29 positivos e 44 liberaes . O protestantismo liberal

constitue, portanto, a grande maioria dos cathedrati-

cos em cujos ensinamentos se formam os pastores evan-

gélicos. Mas as perspectivas para o futuro são ainda

mais carregadas. Entre os livre-docentes, para 9 po-

sitivos encontram-se na Prússia 20 liberaes, e, fóra da

Prússia 4 positivos para 5 liberaes . Entre os professo-

res extraordinários a razão é, na Prússia, de 7 para

12; fóra da Prússia, de 2 para 8. Ao todo, no mun-
do dos jovens professores contam-se 45 liberaes con-

tra 22 positivos; mais de 2/3 dos actuaes formadores

da mentalidade protestante, rejeitam, portanto, todo e

qualquer dogma positivo.

O Snr. Ernesto, depositário infallivel da ortho-

doxia evangélica, fulmina os seus anathemas sobre qua-

se todos os seus collegas e os elimina da discussão com
um expediente de cirurgia: não são protestantes, são

"anarchistas, atheus, livre-pensadores
.

" Esquece o
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preclaro professor, que os seus correligionários assim

tão mal tratados, com o mesmo direito virão amanhã
anathematizar as preferencias theologicas do enge-

nheiro curitybano. Foi o que de facto succedeu immc-

diatamente. Pouco depois de publicado o livro do Snr.

Ernesto, saiu, nos jornaes protestantes daqui uma
serie de artigos sobre os "graves erros de interpreta-

não da Biblia" contidas na sua obra. Num delles leem-

se estes tópicos: "A Igreja de Epheso talvez seja a

Igreja Presbyteriana (Synodal) do Brasil ou Brasi-

leira, como queira, com seu baptismo infantil, presby-

terios anómalos que, em contradicção á Biblia não são

pastores e bispos, seu complexo systema antibiblico de

synodos e assembléas geraes sobre as igrejas, seus cre-

dos rígidos... A Igreja de Philadalphia talvez seja

a Igreja methodista do Brasil com seus bispos que são,

antievangelicamente superiores aos pastores, com suas

doutrinas dc apostasia e arminianismo... Outra seria a

Igreja Luterana com sua doutrina semi-catholica,

quasi- catholica romana da consubstanciação, sua pre-

dilecção pela fornicação com o Estado que é a união

da Igreja e Estado, seu mandarismo e scmi-infidclida-

de quanto á Biblia"- . (1). O Snr. Ernesto, alma

ingénua que ignora tudo quanto se passa neste mun-
do sublimar, escreve confiadamente: "Apesar da ap-

parente diversidade das "seitas" protestantes, relativa-

mente aos pontos essenciaes da fé, ha entre elas muito

mais unidade doutrinal que na Egreja de Roma ... o

que differencia um presbiteriano de um batista é uma
cerimonia exterior." p. 101-103. Mal lhe cairam as

palavras incautas da penna sae-lhe pela prôa um bom
baptista para o qual presbyterianos, methodistas e lute-

ranos, são antibiblicos, anti-evangelicos, mundanos,

semi-catholicos (!!) semeadores de doutrinas de apos-

(1) O Jornal Baptista, 7 de Janeiro de 1932, p. 15.
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tasia etc, etc. Aos baptistas, retrucam naturalmente

os alvejados com as mesmas amabilidades. E' a admi-
rável "unidade doutrinal do Protestantismo", Snr. Er-
NÊSTÒ; é a harmonia destas confissões de fé que pare-

cem escritas por "um só autor no mesmo logar e dia."

Fechemos este capitulo com mais uma prova con-

temporânea e solemne desta insanável anarchia doutri-

nal que pesa sobre o protestantismo como uma vingan-

ça da verdade que elle desprezou

.

Não ha quem não tenha ouvido falar na celebre

Conferencia de Lausanne, convocada em 1927 para a

reunião das igrejas christãs. Dois annos antes, em 1925

reunião idêntica se havia congregado em Stockholmo. O
objectivo dominante em 1925 foi Vida c Acção, Life

and Work . Pareceram maduros os tempos para entrar

no vivo da doutrina e da organização social. Faith and

Order, foi o thema reservado para Lausanne. Em Sto-

ckholmo cantara victoria o christianismo pratico; em
Lausanne era um esforço de concentração interior que

se tentava. Affluíram 600 delegados, representantes

de cerca de 90 confissões protestantes. Que magnifi-

co ensejo de dar ao mundo a prova insophismavel da

"unidade doutrinal."! Os assumptos não podiam pres-

tar-se com mais opportunidade . Sob a orientação ge-

ral de Fé e Ordem deveriam tratar-se os argumentos

seguintes: Appello á unidade, O Evangelho mensagem
da Igreja ao Mmido, a Natureza da Igreja, a Confis-

são de fé da Igreja, O ministério da Igreja, os Sacra-

mentos, a Unidade da Christandade c as igrejas exis-

tentes . Sobre estes themas haviam sido preparadas an-

tecedentemente, com a maior habilidade na redacção,

umas tantas declarações que deveriam reunir a unani-

midade dos suffragios. Apenas começaram os deba-

tes, patenteou-se a irreductivel diversidade das con-

cepções christãs dos congressistas. Discutiu-se com

cortezia; não se conseguiu votar uma conclusão una-
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nimente acceita sem equívocos. Logo, na primeira De-
claração doutrinal sobre o Evangelho, mensagem da
Igreja, os reformados decidiram abster-se em massa.

Para evitar um fracasso ruidoso o celebre Soederblom

propôs que, em vez de se votar sobre a substancia da
doutrina, os suffragios decidissem sobre a remessa dos

textos ás Igrejas . Foi o que se fez . Emquanto os pro-

testantes discordavam, os Gregos, que em Stockholmo

haviam soffrido uma dolorosa humilhação, aproveita-

ram o ensejo para uma desforra em regra. Sem tergi-

versações declararam que era sua intenção conservar-

se fieis á Igreja fundada por Jesus Christo, que não
sacrificavam nenhum dos 7 sacramentos, que acredita-

vam na transubstanciação, que, ao lado das santas Es-

crituras reconheciam a autoridade da "santa tradição

da Igreja" e na utilização dos livros sagrados rejeita-

vam a liberdade de interpretação ou o livre exame.

E' de prever com que attitudes consternadas ouviram

os discípulos de Lutero e de Calvino essas declara-

ções que lhes vinham, precisas e altivas, dos confins do
Oriente. Para todos, a Conferencia foi uma decepção

profunda. Ao terminá-la, no discurso de encerramen-

to, o metropolita Germanos accentuou-a em frases me-
lancólicas e cortezes. Seu desejo e sua esperança era

"que as igrejas extranhas á igreja orthodoxa oriental

pudessem effectuar uma reunião parcial; tanto mais

que então, para a nossa igreja orthodoxa, seria mais

fácil discutir a reunião com igrejas já unidas numa
mesma fé, do que discutir com muitas igrejas, cada

qual com uma fé differente." Não se podia exprimir

com mais delicadeza a impressão dolorosa produzida

pela babel dogmática das igrejas protestantes.

A nota final enviada ás igrejas, depois da disso-

lução do Congresso, não obstante todos os seus eufe-

mismos e rodeios, traduz o mesmo sentimento. "Esta
conferencia foi convocada para examinar as questões
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de Fé e Organização. Ella affirma não ter tentado

definir as condições da união futura. Seu objecto foi

registrar o nivel apparente dos accôrdos fundamentaes
manifestados no seio da Conferencia e os pontos de gra-

ves desaccordos que subsistem, bem como indicar cer-

tas direcções que, para o futuro, poderão facilitar

accôrdos mais extensos." Numa palavra: divergências

tão profundas e radicaes que não permittiram sequer

a possibilidade de assentar as condições de uma união

futura. Pela millesima vez, na historia, mallograva

fragorosamente a tentativa de uma formula Concor-

diae. "A Reforma, escreveu um seu historiador pro-

testante, a Reforma nasceu na divisão, na desunião e

na discórdia e a sua vida tem sido digna do seu nasci-

mento." (1)

.

E' para lamentar que na grande conferencia de

Lausanne não tivesse tomado parte o Snr. Ernesto
Luiz de Oliveira. No momento mais critico, quan-

do após tantas discussões estéreis e irreductiveis se

fossem retirar, humilhados e desilludidos os doutos

congressistas, o delegado brasileiro tomaria a mão:
"Vos nescitis quidquam" e sacando da algibeira um
papelsinho com uma citação anachronica de Samuel
Edgard, deante dos 600 pastores e professores, mara-

vilhados, leria impávido e solemne: "a harmonia des-

sas declarações de fé é verdadeiramente admirável e

constitue um evento extraordinário na historia do ho-

mem . . . parecem obra de um só autor, escritas no

mesmo logar e dia!" E reforçando por sua conta a

affirmação de Samuel, accrescentaria : "a única di-

vergência sobre a significação do sacramento eucaris-

(1) W. Cobbett, A history of the Protestant Reformation, C.

VII, n. 202. Dos protestantes allemães, escreve um dos mais no-

táveis pedagogos escandinavos de nossos dias, Lars Eskeland: "Por
soa natureza a igreja luterana não pôde viver, porque está fundada

num vulcão
.

" Per Skansen, Le grand éducaíeur Lars Eskeland, nos

Etudes, t. 200 (1929), p. 449.
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tiio desapareceu completamente nos tempos modernos .

"

p. 101. Ante a evidencia da prova inédita cederiam

os illustres representantes do protestantismo mundial;

após 4 séculos soára alfim a desejada unificação; o

professor da Escola de Curityba ter-se-ia immortali-

zado com gloria singular . Colombo descobrira a Ame-
rica; Ernesto de Oliveira revelara á Europa o rei-

no unido do protestantismo.

Um olhar ao Evangelho antes de pôr o fecho a

este capitulo.

Aos seus apóstolos Christo só lhes fala de um
reino, de um rebanho, de uma igreja, ecclesiam tneam.

Quando lhes annuncia a conversão dos gentios, a exis-

tência de outras ovelhas que Elie devera trazer a si,

termina com estas palavras: e haverá um só rebanho

e um só pastor (Joan. X, 16). No seu ultimo dis-

curso, no testamento do seu amor, é sobre a unidade

dos seus que insiste, é esta unidade que pede ao Eterno

Pae: "Pae santo, conserva-os em teu nome. . . que se-

jam uma só cousa, como nós . . . E não oro só por es-

tes, mas também por aquelles que, pela sua palavra,

hão de crer em mim: que todos sejam uma só cousa,

como tu Pae, em Mim e Eu em Ti; assim sejam elles

um em nós
;
para que o mundo crea que tu me envias-

te." (Joan XVII, 11 sgs.). Eis o que a oração effi-

caz de Christo impetrava para os seus : a mais perfeita

unidade, análoga á da Trindade Santa, unidade das

intelligencias pela fé e das vontades pelo governo; uma
unidade visível, porque deveria servir ao mundo de mo-
tivo de credibilidade na missão de Christo, (para que

o mundo crea); uma unidade indestructivel : sem dif-

ferença de tempo Christo ora pelos Apóstolos e por to-

dos os que hão de crer por meio delles na sua palavra

.

O que ensinou o Salvador, repetiram-no os seus

mensageiros fieis. "Rogo-vos, diz S. Paulo (Bph.
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IV, 1 sgs.), eu, o preso do Senhor, que andeis como
é digno da vocação com que sois chamados . . . sollici-

tos em conservar a unidade do Espirito no vinculo da
paz. Um só corpo, um só espirito, como fostes chama-
dos numa só esperança da vossa vocação." Affirma-

se como próprio da vocação christã, a unidade, unida-

de da sociedade visível (unum corpus) e unidade do

espirito interior (unus spiritus) . E o Apostolo conti-

nua: "um só Senhor, uma só fé, um só baptismo, um
só Deus e Pae de todos os homens." Eis a economia

magnifica da Igreja de Christo, igreja essencialmente

una, una no seu aspecto social visível (unum Corpus)

;

no principio formal que o anima, o Espirito de Deus;

na fé commum que lhe serve de regra e norma exte-

rior; no rito baptismal que lhe dá origem e crescimen-

to ; na gloria de Deus, sua razão de ser suprema . Nes-

te corpo devem unir-se todos os fieis, sollicitos uns dos

outros: "Somos um só corpo em Christo, cada um de

nós, membros uns dos outros." Rom. XII, 5. Este

corpo é orgânico; nelle ha differença de funcçÕes,

membros diversos. "Em um corpo temos muitos mem-
bros mas nem todos os membros tem a mesma operação"

(Rom. XII, 4). "Ha diversidade de ministérios, mas
o Senhor é o mesmo" 1 Cor. XII, 5. Esta multiplici-

dade de organs e de funcçÕes em nada diminue a uni-

dade vital do corpo "porque todos fomos também ba-

ptizados em um Espirito para um corpo, judeus e gen-

tios, servos e livres." Não ha portanto igrejas nacio-

naes. "Ha muitos membros, porém um só corpo (1)...

para que não haja divisão no corpo, ut non sit schisma

in corpore." A diversidade das funcções — apóstolos,

doutores, prophetas, os que governam, (v. 28) — fun-

de-se na unidade orgânica de um só todo

.

(1) Ouçamos o Snr. Ernesto. "Podemos definir a força do Pro-

testantismo pelas seguintes sentenças: 1.°) quanto mais subdividido,

tanto melhor; 2.°) quanto menos união orgânica e hierarchica tanto
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Na Igreja primitiva, a unidade foi sempre a me-
nina dos olhos dos fieis discípulos de Christo. A he-

resia e o scisma appareceram sempre como peccados

particularmente diabólicos. Leiam-se S. Clemente,
S. Ignacio, o Pastor de Hermas, S. Irineu, S. Cy-
PRIANO, TeRTUEEIANO, CLEMENTE ALEXANDRINO e

ter-se-á a impressão nitida do que representava para

os christãos dos primeiros séculos a unidade da fé, a

unidade do governo, a unidade do corpo mystico de

Christo, a sua túnica inconsutil.

Abramos por ultimo as grandes Confissões de fé
protestantes: A confissão Augustana, art. VII: Ensi-

namos que a santa igreja, una, ha de durar perpetua-

mente... Para a verdadeira unidade da Igreja basta

consentir na doutrina do Evangelho e na administra-

ção dos sacramentos .

" ( 1 ) . Ahi está a unidade da

Igreja proclamada como uma de suas características

indestructiveis, unidade visível, manifestada pelo con-

senso na doutrina e na administração dos Sacramen-
tos. O Catecismo Maior II, III, 51 : "Creio que ha na

terra uma communhão formada só pelos santos . .

.

convocada numa só fé, no mesmo sentir e julgar, una-

nime no amor e em tudo concorde, sem seitas, nem scis-

mas." (2). Mais explicita, a Formula Concordiae :

"E' absolutamente necessário que, approvada por una-

melhor; 3.°) quanto mais unidade em amor, tanto melhor; 4.°) quan-
to mais democracia, tanto melhor." p. 91. — Christo diz: que se-

jam uma só cousa; Ernesto Luiz, quanto mais subdividido, melhor.
Christo diz: um só rebanho e S. Paulo: um só corpo; Ernesto Luiz:
quanto menos união orgânica e hierarchica tanto melhor. Podemos
definir a fraqueza do Protestantismo na sua mais perfeita antithese

com os ensinamentos do Evangelho...

(1) J. Mueller, Die Symbolischen Buecher der evangelisch-luthe-

rischen Kirche, 12 ed. Gutersloh, 1928, p. 40. Se a Igreja una deve du-
rar perpetuamente, onde estava a Igreja una antes de Lutero?

(2) "in una fide, eodem sensu et sententia, in amore unanimem
et per omnia concordem, sine sectis et schismatibus." Mueller, p. 457.
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nime consentimento haja uma formula compendiada ou
modelo em que se encontre a doutrine, commum ." (1) .

Eis a unidade da Igreja, tal qual no-la represen-

tam os Evangelhos, a pregação dos apotoslos, os en-

sinamentos dos primeiros christãos, o testemunho of-

ficial dos próprios reformadores. Nada mais eviden-

te. A unidade é o sigillo da verdade. Uma revelação

divina que varia, se corrige, se retracta é uma palavra

humana, precária e fallivel.

Possue o protestantismo esta indispensável unida-

de ? Acabamos de demonstrar á saciedade que não . Ne-
gar a anarchia doutrinal, confessada implícita ou ex-

plicitamente pelas próprias assembléas protestantes, é

fechar teimosamente os olhos para não ver a luz me-
ridiana. O protestantismo não possue nem poderá pos-

suir nunca a harmonia da fé . Falta-lhe o principio for-

mal da unidade . Por sua própria regra, pelo livre exa-

me individual applicado ás Escrituras, as discórdias,

que estalaram incoercíveis nos primeiros dias, ir-se-ão

aggravando, com o correr dos tempos, cada vez mais

profundas e irreductiveis. A razão o demonstra ; os fa-

ctos ahi estão a confirmá-la. A fragmentação pro-

gressiva só terminará com a mais perfeita pulveriza-

ção individualista. Então da doutrina de Christo não

subsistirá mais uma só verdade para luz e paz das con-

sciências humanas. O protestantismo introduziu, com
a sua regra de fé, um erro fundamental e, por meio

delle dilapidou todo o património do christianismo.

Estamos bem longe da verdadeira Igreja de Deus, co-

lumna et firmamentum veritatis . O que se eleva ante

os nossos olhos consternados é uma torre de Babel

.

(1) Mueller, p. 568. São verdadeiras estas declarações doutri-

naes? Então o protestantismo que não lhes corresponde, é falso. Não
são verdadeiros? Então o protestantismo começou a errar pelos

seus primeiros symbolos de fé.



EXCURSUS B.

A leitura da Bíblia e os catholicos.

Varias vezes no seu livro accusa o Snr. Ernesto
á Igreja de prohibir aos seus filhos a leitura dos livros

sagrados e exalta a Reforma por haver aberto aos po-

vos as fontes da Palavra divina. A pag. 44-45 cita

um trecho magnifico em que o pranteado Cardeal Ar-
coverde exhorta instantemente os fieis á leitura dos

Santos Evangelhos. O facto pareceu-lhe tão novo que-,

sem perceber o ridículo a que se expunha não hesi-

tou em qualificar "de protestantissima essa pastoral do

rev. Cardeal Brasileiro, porque bem longe está de ex-

primir o sentimento da Egreja de Roma, com referen-

cia á leitura da Sagrada Escritura, como passamos

a demonstrar .

" p . 45 . Em outras palavras, o eminen-

te Pastor Brasileiro desgarrava da orthodoxia ou co-

metia uma falta de indisciplina.

E' realmente de lamentar a leviandade com que o

professor de Curityba trata assumptos tão graves.

Esquece-lhe até o ler com attenção. Nesta mesma pas-

toral, neste mesmo trecho que elle acabava de transcre-

ver, lembrava Sua Eminência o exemplo de "diversos

senhores bispos (que) inflamados de apostólico zelo,

em doutas pastoraes e piedosos mandamentos recom-

mendam com instancia aos fieis, ás famílias, aos ho-

mens de todas as classes sociaes a preciosa e salutar

leitura dos Santos Evangelhos." E este movimento

dos bispos era impulsionado "pelas bênçãos e anima-

ções do augusto e magnânimo Leão XIII." — Mas tan-
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to Leão XIII quanto os cardeaes e bispos catholicos

"estão bem longe de exprimir o sentimento da Egreja

de Roma .

" Esse, conhece-o bem o protestante de Curi-

tyba, que se promptifica até a no-lo demonstrar.

A demonstração promettida é a evocação do câ-

non 14 do Concilio de Tolosa reunido em 1229, no
qual se prohibe aos fieis ler dos livros sagrados mais

do que se acha no Psalterio e nas Horas da Virgem.

Lastimamos apenas que o Snr. Ernesto esque-

cesse de advertir aos seus leitores: 1.°) que o conci-

lio de Tolosa é particular e suas decisões não obrigam

senão uma pequena região da christandade
;

2.°) que

esta medida disciplinar foi momentânea e não perpetua

;

3.°) que a motivaram razões da maior importância.

Devastavam então os albigenses o sul da França; ne-

nhuma doutrina era mais perniciosa á ordem social,

civil e religiosa. Matrimonio, familia, propriedade,

tudo era subvertido por esses revolucionários que Doel-
UNGER chamou "os comunistas do tempo." Para fa-

natizar as multidões, um dos meios empregados era

a leitura da Biblia, sobre cuja interpretação descabela-

da se pretendia firmar a renascença religiosa dos no-

vos tempos. Que muito se impusessem as restricções

do concilio de Tolosa como medida salutar de disciplina,

de ordem, de defesa social? (1) . Porque não explicou

o Snr. Ernesto todas estas circunstancias aos seus

leitores? Porque affirmou, que, antes da Reforma
"esse livro foi sonegado ao povo e era crime de morte

possui-lo" e por isso "a humanidade caiu em espes-

sas trevas?" p. 48.

Para que se veja com que precipitação o profes-

sor adeanta as affirmações mais cerebrinas, basta lem-

brar o zelo com que a Igreja procurou sempre tornar

(1) Pouco adeante cita o Snr. Ernesto proibições de Pio IX
sem alegar textos, nem contextos, nem fontes, conforme o seu lou-

vável costume. Mais tarde diremos duas palavras destas proibições.
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accessiveis ao povo o Livro Divino. Apesar de ser o

latim, na idade media, lingiia ao alcance de quase to-

dos os leitores, bem cedo em todos os paizes da chris-

tandade se multiplicaram as traducções vernáculas da

Biblia que se reproduziam em manuscritos cada vez

mais numerosos. Os estudos recentes já nos permittem

seguir a historia destas traducções de que daremos aqui

um brevíssimo compendio

.

A Biblia foi um dos primeiros livros que se ten-

taram traduzir em francês; os primeiros ensaios que

datam do século XII pertencem á idade de ouro da li-

teratura francesa. Já em 1100 encontramos duas tra-

duções do Psalterio em dialecto normando. Pouco a pou-

co se foram traduzindo os outros livros sagrados. No
reinado de S. Luiz (sec. XIII) appareceu a Biblia fran-

cesa completa, de que hoje possuímos dois manuscri-

tos. De grande popularidade gozou mais tarde a "Bi-

ble histoi-iale complétée," que, foi a primeira Biblia

francesa impressa em 1487.

Na Espanha, o perigo albigense inspirou pro-

hibições análogas ás do concilio de Tolosa. Excon ju-

rado o perigo, Affonso X de Castella, (1252-1286),

providenciou para que se traduzissem em espanhol os

livros santos. A Biblia Alfonsina, que é do século XIII,

foi seguida nos dois séculos immediatos de varias ou-

tras versões anonymas, feitas umas sobre o texto la-

tino de S. Jeronymo, outras sobre o original grego

ou hebraico. Como se vê, excepto os 30 ou 40 annos

que durou a ameaça albigense, a vulgarização da Bi-

blia, antes da Reforma foi animada e facilitada na Es-

panha. Ao lado da Biblia espanhola surge bem cedo a

Biblia catalã, cujo manuscrito mais antigo, ainda hoje

existente, remonta ao século XIV. O tradutor foi o do-

minicano Romeu de SabruguEra, professor de theo-

logia da Universidade de Paris em 1306 e provincial

da Província de Aragão em 1312.
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Portugal, apesar da semelhança de idioma facilitar

nelle o uso das versões espanholas, teve também muito
cedo, a sua tradução vernácula. Fernão Lopes na
sua chronica d'Bl-Rci D. João refere que esse rei

(1385-1433) mandara traduzir quase todo o Novo Tes-

tamento, e já sob o reinado de D. Diniz os monges
de Alcobaça com uma "historia d'abreviado Testamen-

to Velho" haviam também vertido os Actos dos Após-
tolos. Remontam, portanto, aos princípios do século

XIV, as primeiras versões portuguesas dos Livros

Santos de que temos actualmente conhecimento.

Na Inglaterra ascendem ao século VII (Poemas
de Cardmon) os primeiros ensaios de vulgarização dos

Livros Santos. No começo do século VIII S. Aldhee-
mo, bispo de Sherborne, traduziu os Psalmos. No sé-

culo X já conhecemos uma versão dos evangelhos em
anglo-saxonio . Traduções e paráfrases dos outros li-

vros santos encontram-se por todo o século XIII e

XIV. A heresia de WiclEF, um dos precursores do

protestantismo, veiu crear dif ficuldades no século XIV
á maior vulgarização da Biblia inglesa

.

Entre os hollandeses, como precursores das ver-

sões propriamente ditas, encontramos as bíblias histo-

riaes que remontam ao século XIII . A mais antiga a

Rycmbyebel, de Jacob van Maerlant é de 1271

.

Foi uma destas bíblias a primeira que se imprimiu em
1477. O Novo Testamento, e sobretudo as collecções

de Epistolarios e Bvangeliarios (colleções dos textos

litúrgicos) multiplicaram-se extraordinariamente. Co-

nhecemos edições de 1478, 1481, 1482, 1484, 1486, 1488

(duas), 1489, 1490, 1493, 1496 (duas) . Todo o povo

podia assim seguir em vernáculo a liturgia official da

Igreja. Com o apparecimento do protestantismo redo-

brou a actividade dos editores catholicos. Só Guilher-

me Vosterman, entre 1528 e 1546, publicou 6 edições

da Biblia completa e 6 outras do Novo Testamento.
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Neste mesmo intervallo, por outros editores catholi-

cos, foram impressas mais de 15 edições do Novo Tes-

tamento .

Entre os eslavos, conversão ao christianismo e tra-

dução da Biblia foram simultâneas. S. Ciryllo e S.

Methodio que no século IX annunciaram o Evangelho
no Oriente europeu, foram ao mesmo tempo os funda-

dores da sua literatura ecclesiastica e nacional . A Bi-

blia vertida em paleo-slavo constitue o mais notável

dos seus monumentos primitivos. Entre os polacos já

encontramos no século XIII um Psaltcrio traduzido e

mais tarde a Biblia inteira. Da chamada "Biblia da

Rainha Sofia,'' conserva-se na Hungria um manuscri-

to que remonta a 1455. Os húngaros já no começo do

século XI traduziam para o magyar os Psalmos e os

Evangelhos . No século XV, um eremita da ordem de

S. Paulo, fallecido em 1456, da família dos prínci-

pes de Transylvania, vertia para a lingua do paiz a Bi-

blia inteira.

Não se contam os manuscritos das versões italia-

nas da Biblia, anteriores a Reforma . No século XIV e

XV dominicanos e principalmente franciscanos vulga-

rizavam entre o povo a leitura da Biblia na linguagem

vernácula. E' interessante o caracter popular e leigo

que ainda hoje se lê em muitos destes manuscritos an-

tigos. Um delles é copiado em 1369, por um prisionei-

ro politico "in civitate Venetiarum in cárcere quo no-

minatur Schiava," uma daquellas terríveis enxovias

dos doges de Veneza, situadas para além da Ponte dei

Sospiri, que ainda se vê em nossos dias; outro é tam-

bém trabalho de um encarcerado que presta este ser-

viço a um grande senhor de Veneza "ad petitionem do-

mini." Outro ainda que se conserva na Laurenciana

foi copiado "di própria mano" por "Piero di Gieri dei

Testa Girdami" em 1479. — A Biblia andava nas mãos
de todos, sacerdotes e leigos, senhores e plebeus. Ape-
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nas inventada a typographia, foi logo impressa a Bí-

blia italiana para facilitar-lhe a vulgarização. Só em
1471 appareceram em Veneza duas grandes edições.

A Allcmanha, pátria de Lutero e do protestantis-

mo, é talvez a nação da Europa em que mais diffusa

se achava a leitura dos livros santos, tanto em latim

como em vulgar . Os primeiros fragmentos bíblicos ver-

tidos para o baixo allemão ascendem ao século VIII

.

No século IX encontramos a tradução dos Psalmos e

a composição das Bíblias historiaes que tornavam mais

accessivel ao povo o conteúdo histórico dos dois Tes-

tamentos. No século XI, um monge de S. Gall, Notker
Labeo (m. 1022) e um abbade de Ebersberg, Villi-

ram (m. 1085) dão-nos novas traduções de vários li-

tros do A. T. Estas traduções parciaes tornam-se

mais frequentes com o tempo e é certo que nos primei-

ros annos do século XV, antes da invenção da impren-

sa, já existia em lingua vulgar, uma versão integral

da Biblia. A invenção dos typos facilitou extraordina-

riamente a diffusão dos livros sagrados. Antes de \\77

já se haviam impresso 5 edições da Biblia. (Moguncia,

1472; Strassburg, 1466, (duas) Nueremberg, 1470;

Augsburgo, 1475). De 1477 a 1522 sairam mais 9

edições (7 em Augsburgo, 1 em Nueremberg, 1 em
Strassburgo) . Nesta mesma época publicaram-se mais

4 edições completas da Biblia, em baixo allemão. (Co-

lónia (duas) 1480; Luebeck, 1494; Halberstadt, 1522)

.

Da Vulgata, — e o latim era então lingua accessivel á

maioria das pessoas instruídas — até 1500, já se ha-

viam tirado quase 100 edições. A primeira obra d'arte

que saiu das officinas do celebre editor Koburger foi

uma Biblia magnifica, illustrada com mais de 100

gravuras em madeira. Em 10 annos, de 1479 a

1489, Koburger publicou ainda 15 edições da Biblia e

Ametbach, 9. Este numero extraordinário de reim-

pressões dos livros santos mostram, com uma diffusão
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admirável da instrução popular, o interesse que des-

pertava a sua leitura em sacerdotes e leigos de todas

as camadas sociaes. Afim de facilitar aos mais des-

herdados da fortuna o conhecimento da historia sagra-

da, começou-se a publicar na segunda metade do sé-

culo XV a chamada Biblia dos pobres, series de 48 ou

60 imagens, tiradas do Antigo e do Novo Testamento

acompanhadas de curtas explicações. Em pouco tempo

e de modo instructivo, aos simples e rudes podia ex-

plicar-se a historia dos factos mais interessantes á vida

christã

.

A' leitura da Biblia, que assim se diffundia entre

o povo, a Igreja era a primeira a estimular os fieis

com os seus conselhos. "Tudo o que ensina a santa

Igreja, lê-se na Porta do céu publicada em 1513, tudo

o que ouves nos sermões e outras instruções, tudo o

que está escrito nos livros espirituaes, tudo o que can-

tas para a gloria de Deus, as orações que fazes para

obter a salvação de tua alma, as contradições e pro-

vas por que passas, tudo deve excitar-te a ler com hu-

mildade e devoção as Santas Escrituras, as Biblias que

agora se acham traduzidas e impressas em lingua alle-

mã e espalhadas por toda a parte em grande numero,

completas ou abreviadas e que se podem hoje comprar

por pouco dinheiro
.

" ( 1 ) . O Pequeno Jardim abençoa-

do de 1 509 aconselha :
" Lê e medita com zelo a S . Es-

critura, principalmente as epistolas e os evangelhos dos

domingos e dias de festas." (2) . O editor da Biblia de

Colónia: "Todo o christão deve lê-la com devoção e

respeito. A gente instruída deve servir-se da tradução

latina de S . Jeronymo ; mas as pessoas sem letras, os

(1) Hasak, Der christliche Glaube des deutschen Volkes beim
Schluss des Mittelalters, Regensburg 1868, p. 19.

(2) Id. Op. cit. p. 12.
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homens simples . . . devem servir-se da presente Biblia

em versão allemã .

" ( 1 ) . Em edições menores, como

já dissemos, reuniam-se muitas vezes os textos bíblicos

empregados na liturgia . O fim destes Bvangeliarios, di-

zia-se expressamente muitas vezes, era "levar os fieis

á leitura assidua e amada da Biblia, particularmente

do Evangelho que, em força e verdade, sobrelevam as

outras partes da Escritura .

"

Os innumeros testemunhos positivos da época dão

a ver como de facto era muito commum entre o povo

a leitura da Biblia. JoÃo Eck affirma de si que, aos

10 annos, já a havia lido toda . Adão PotkEn, na sua

infância (1470-1480) apprendêra de cór os 4 evange-

lhos e, mais tarde, aos seus alumnos de 11 ou 12 annos

lia todos os dias alguns capítulos do Antigo e do Novo
Testamento. Ao humanista Conrado Cei/tes escrevia

a celebre abbadessa de Nueremberg, Caridade Pirk-

hEimer: "A Biblia é o campo do Senhor; a sciencia di-

vina nella tira a amêndoa da casca, o espirito da letra,

o oleo do rochedo, a flôr dos espinhos." (2)

.

Com que consciência ousa então escrever o Snr.

Ernesto, que, antes da Reforma k,
esse Livro foi so-

negado ao povo e era crime de morte possui-lo?" Onde
viu que "para multiplicarem as copias desse Livro, os

protestantes inventaram a arte de imprimir?" Será pos-

sível tanta ignorância! Conhecia o professor estes fa-

ctos? Se os não conhecia, com que consciência aceusar

e falar em assumpto que se ignora? Se os conhecia,

como sobrepor assim uma paixão sectária aos interes-

ses da verdade ? E' triste e doloroso

!

Resumindo. Antes da Reforma, com raras ex-

cepções, locaes e momentâneas (Sul da França e Es-

(1) Cfr. Geffken, Der Bildercatechismus des 15 Iahrhunderts,

Leipzig, 1855, p. 8-9.

(2) Cfr. Janssen, Geschichte des deutschen Volkes, t. I, c. II.
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panha, no tempo dos albigenses, Inglaterra, depois de

Wiclef), por toda a parte, a Igreja facilitou e promo-

veu a leitura das Escrituras Sagradas. Muito e muito

antes que surgisse o protestantismo, já a Biblia havia

sido traduzida em todas as línguas faladas na christan-

dadc . Apenas inventada a imprensa, immediatamente

em todos os paizes os prelos catholicos foram multipli-

cando prodigiosamente as edições do Livro sagrado, as-

sim em latim como em vulgar . São factos

.

Só depois da Reforma appareceram as primeiras

medidas restrictivas de caracter geral. O índice Tri-

dentino na sua Regra 4 diz: "como a experiência mos-
tra que a leitura da Biblia em vernáculo concedida —
a todos e sem discreção, passim et sine discrimine, —
produz, pela temeridade dos homens, mais detrimento

que vantagens a decisão, neste ponto, fiça a juizo do

bispo ou do parodio," que poderão permittir essa leitura

a quantos nella escontrarem alimento á sua fé e pieda-

de. Esta medida geral de Pio IV é de 1564; em ou-

tros países, disposições análogas haviam sido tomadas

anteriormente. Possuimos hoje um exemplar de uma Bi-

blia portuguesa em que na primeira pagina se concede a

SÁ de Miranda a autorização de usá-la.

Com ligeiras variantes estas disposições se foram
modificando até chegarmos á disciplina actualmente em
vigor. Em nossos dias, todos os catholicos podem ler a

Biblia em vernáculo, contanto que se trate de edição ap-

provada pelas autoridades ecclesiasticas e acompanha-
da, nos pontos mais difficeis, de notas e esclarecimen-

tos. Pela primeira destas condições assegura-se a inte-

gridade dos Livros sagrados que não se abandona aos

caprichos do primeiro editor; pela outra, facilita-se a

quem não fez estudos especiaes de exegese a recta inter-

pretação dos passos mais obscuros. Preenchidas estas

clausulas, inspiradas no bom senso mais elementar, a

todos os fieis é, não só permitida, senão ainda acon-
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selhada a leitura dos livros santos, sobretudo do Novo
Testamento que mais de perto interessa a vida christã.

Não ha lingua moderna em que os catholicos não en-

contrem, em magnificas edições, traduzida toda a Biblia.

Dizer depois disto que a Igreja fecha aos seus filhos

as paginas inspiradas da Palavra de Deus é faltar con-

scientemente á verdade e á justiça

.

Os motivos que inspiraram as medidas restrictivas

promulgadas depois do Concilio de Trento cifram-se no

abuso inqualificável que das Sagradas Escrituras fez

o protestantismo. Lutero arvorara cada christão em
arbitro soberano de sua fé e de sua moral . A interpre-

tação dada pelo individuo aos textos da Escritura con-

stituía para elle a norma inappelavel do seu christia-

nismo. Não houve impiedade nem immoralidade que

não se acobertasse com algum texto sagrado. Que o

diga um predicante contemporâneo: "Com a Biblia na

mão devastaram os hussitas as regiões
;
justificaram os

calvinistas a sua theocracia e com a mesma Biblia con-

demna o piedoso Lutero qualquer movimento democrá-

tico e popular, prova o seu direito divino de ser tido

por homem de ordem superior
.

" ( 1 ) . Com a Biblia

na mão practicaram-se não só as maiores atrocidades

mas justificaram-se todos os erros e blasphemias. Não
ha seitasinha protestante — das centenas e centenas

a pullularem por toda a parte — que para defender as

suas excentricidades não tenha encontrado algum tes-

temunho dos livros divinos, por ella infallivelmente in-

terpretado em virtude "da operação interior" de que

nos fala o Snr . Ernesto .

Mas as irreverências não se limitaram á interpre-

tação dos livros inspirados, foram até ao desrespeito

de sua integridade. Ouçamos os contemporâneos.

(1) A. Kalthoff, Das Zeitalter der Reformation, Iena, 1917, pa-

pina 85.
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"Para os calvinistas, dizia o luterano Huber, a Sagra-

da Escritura é uma gaita de fole com que cantam, afi-

nam e instrumentam como bem lhes parece. Com este

systema de continuas transposições acabar-se-á facil-

mente transformando o Antigo Testamento num Alco-

rão e o Alcorão em Novo Testamento .

" ( 1 ) . Os cal-

vinistas não ouviam calados, nem lhes faltava resposta

afinada na mesma solfa. "Desde que existe a Igreja,

nenhum hereje teve a audácia de falsificar, dilacerar

e disfigurar a Sagrada Escritura, como os luteranos,

que no emtanto querem passar por verdadeiros prophe-

tas do Senhor; vae-lhes a vida em perturbar e desvai-

rar a consciência dos crédulos." (2) .

Para sanccionar estas falsificações e mutilações

blasphemas da Escritura, os exemplos vinham de mais

alto. Os patriarcas da Reforma foram também neste

ponto os modelos imitados e superados pelos seus suc-

cessores. Zwinglio, para defender as suas heresias eu-

charisticas, onde o texto original dizia: este é o meu
corpo, traduziu em 4 logares differentes, isto significa

o meu corpo. (3). Lutero, na sua tradução, falseou

(1) S. Huber, Rettung des Spruches Rom. VIII wider die al-

ten und neuen Calvinischen Raupen, Ursel, 1598, p. 27-28. No mes-
mo anno outro luterano Pretorius escrevia: "A palavra de ordem
de todos os calvinistas^ ei-la: falsificar a Escritura Sagrada, blasphe-

mar, negar a verdade, enganar e empalmar a isente simples." Calvi-

nische Gasthaus, 1598, F. A. — A. 2.

(2) Ein christlich Gesprech zwischen einem Landfarrherr und
einem Gelehrten des Rechts, 1599, f. A. 3.

(3) O theologo protestante Conr. Schluesselburg escrevia em
fins do século XVI: "Não é possível de modo algum excusar este

crime de Zwinglio; a cousa é por demais manifesta; no texto grego
não se lê significai mas êotí •

" Theologia calvinista, Frajicofurte,

a M. 1592, 1. 2, f. 43 b. E na folha seguinte f. 44 a: "Não o po-

deis negar nem occultar porque andam pelas mãos de muitos os

exemplares dedicados por Zwinglio a Francisco, rei de França e im-

pressos em Zurich no mês de Março de 1525, in 8.°, Na aldeia <te

Munder, na Saxonia, no anno 60 eu vi na casa do reitor do collegio,

Humberto, não sem grande maravilha e perturbação, exemplares da
Biblia allemã, impressa em Zurich, onde verifiquei que as palavras

do Filho de Deus haviam sido adulteradas no sentido dos sonhos
de Zwinglio. Em todos os 4 logares (Mt. 26; Mc, 14; LC, 22; 1
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quantas vezes lhe aprouve, o texto sagrado. Quando a

palavra divina podia suscitar difficuldades á sua dou-

trina, elle as amoldava suavemente, e, se era mister,

introduzia novos termos que alteravam radicalmente

o sentido. S. Paulo escrevia aos Romanos: "julgamos
que o homem se justifica pela fé, sem as obras da

Lei." Lutero transpondo a ordem das palavras e accres-

centando, por sua conta um só, põe a principal força da

frase na justificação só pela fé. (1). E falsificações

neste género encontram-se innumeraveis na versão al-

lemã da Biblia que ao protestantismo legou o seu funda-

dor. Confessa-o abertamente PaulsEn : "Convém ob-

servar que Lutero não se ateve de modo algum á letra

e á interpretação grammatical do texto escrito; serve-

se da letra quando esta é por elle e contra os outros,

por exemplo, contra os suissos. Quando não é por elle,

continua seguro de si e sabe o que deve estar na Escri-

tura. E' bem conhecido com que liberdade submete

á sua censura cada um dos livros sagrados e lhes aqui-

lata o valor pela harmonia com a sua doutrina, che-

gando até a ajudar o texto quando não lhe parece offe-

Cor., 11) em que se referem as palavras da instituição do Filho de
Deus, o texto achava-se assim falseado: Das bedeutet meinen Leib,

das bedeutet meinen Blut, isto significa o meu corpo, isto significa

o meu sangue.
"

(1) Eis a tradução de Lutero "So lialten wir es nun, dass der

Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den
Glauben." — Outras habilidades de tradutor. Da palavra Igreja,

Kirche, sé se serve Lutero no Antigo Testamento para designar os

lugares em que se adoravam os ídolos; no Novo Tesatmento para

significar a Igreja de Christo emprega o termo "communidade" Ge-
meir.de . Era preparar geitosamente no povo o odio á Igreja e pre-

judicar a sua autoridade invocada contra as innovações luteranas.

— Nos trechos em que os termos — justo, justificar — contra-

riavam a sua doutrina da justificação exterior pela fé, verte-os equi-

vocamente por fromum, piedoso. Por exemplo, Apoc. 22, 11: qui

justus est, justificetur adhuc, Wer fromm ist, der sei immerhin fromm.

Destas escamoteações está cheia a versão allemã de Lutero, a que,

aliás, não faltam qualidades literárias incontestáveis.
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recer com a necessária decisão a pura doutrina da jus-

tificação só pela fé. " ( 1 )

.

Ante esta innundação de Bíblias falsificadas, ante

esta intemperança de interpretações esdrúxulas e per-

niciosas, haveria attitude mais prudente e mais salutar

que a tomada pelo catholicismo? Antes, como depois

da Reforma, ainda que de modo differente por serem

differentes as circunstancias, ninguém zelou com mais

cuidado, com mais carinho, com mais respeito pela in-

tegridade e conservação das Escrituras sagradas do

que a Igreja catholica. E' a verdade pura e incon-

testável .

(1) F. Paulsen, Geschichte des Gelehrten Unterrichts, Leip-
zig, 1919, t. I, 2.' ed. p. 206-207.



LIVRO III

Nações Catholicas e Nações Protestantes

CAPITULO I

Grandeza económica e politica dos povos catholicos e

dos povos protestantes

.

§ . Nações catholicas.

A supposta superioridade das nações protestan-

tes sobre as catholicas tem sido amplamente explorada,

nos meios de cultura intellectual inferior, como argu-

mento popular contra a Igreja. Nada mais fácil do que

deslumbrar os ingénuos com a grandeza da Allemanha,

da Inglaterra e dos Estados-Unidos, e, depois, por

uma associação espontânea ás crenças religiosas des-

ses povos, concluir apressuradamente : Ahi está a ef-

ficiencia civilizadora da Reforma; os povos protestan-

tes marcham na vanguarda do progresso; os catholicos

ahi estão definhando num estiolamento de arvores ra-

chiticas, sem seiva e sem porvir.

O argumento é fácil e impressiona; tão fácil e tão

impressionante que qualquer espirito pausado entra

logo a reflectir e a duvidar. No intuito de alhanar o

exame destas conclusões precipitadas, submettemos as

suas premissas a uma analyse mais esmiuçadora. Não
ha facto tão complexo como a civilização de um povo;
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não ha effeito em que entrem tantas e tão variadas cau-

sas como a formação e o desenvolvimento de uma na-

cionalidade. Reduzir a grandeza de um povo a algu-

mas cifras de commercio e explicá-las pelo factor re-

ligioso é simplificação pueril, que poderá fazer mossa
nas turbas irreflectidas mas que a um espirito criti-

co parecerão ridículas infantilidades

.

A primeira duvida que surge immediatamente ao

espirito é a da própria existência de nações catholicas

e de nações protestantes. De que povo se pôde dizer

com verdade que esteve sujeito nestes últimos tres sé-

culos á influencia exclusiva de uma ou outra destas

confissões religiosas? Com a facilidade do moderno
intercambio intellectual, com a circulação de ideas e de

livros, os povos já não são hoje unidades isoladas, plas-

madas pela influencia de uma só religião ou systema

fechado de philosophia . Ha um pouco de tudo em toda

a parte. No caso concreto que estudamos não se trata

só de communhão de ideas que se diffundem livremen-

te; são as próprias nações que na sua constituição de-

mographica se acham largamente divididas entre os

differentes credos religiosos. Na Hollanda os catholi-

cos representam 35 % da população (2.836.000), os

protestantes 52 % (3.983.000) . O papel que nos des-

tinos do paiz tem desempenhado os primeiros, varias

vezes á frente do governo, é bem conhecido por quan-

tos sabem a historia contemporânea. Com que justiça

chamar, sem restricções, a Hollanda um paiz protes-

tante ?

Na Allemanha, a proporção entre as duas confis-

sões, apesar dos desfalques da guerra (as províncias

perdidas no Oriente, e no Occidente, eram de maioria

catholica) é pouco inferior: 32 % de catholicos e 64 %
de protestantes. O "Centro" tem representado na po-

litica do paiz uma funcção de primeira importância.

Nos tempos difficeis, que ha 15 annos, vem atravessan-
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do a nação, quase todos os chefes de governo — von
Hertling, Wirth, Marx, Bruening, tem sido catholi-

cos. Será equidade não ver na Allemanha senão um
fructo da influencia protestante ?

Na Suissa é ainda maior o contingente catholico,

quase 40 % ; as differentes seitas reformadas elevam

os seus adeptos a 56 % . Será justo affirmar, sem
grandes resalvas, que a Suissa é um paiz protestante?

Nos Estados-Unidos só a Igreja catholica conta

um numero de membros (20 milhões) quase igual ao

de todas as centenas de seitas protestantes que reuni-

das não attingem 30 milhões. O progresso do catho-

licismo tem sido magnifico, paralelo ao progresso ma-
terial da nação e á decadência correlativa do protes-

tantismo confessional. Em 1790 quando foi consa-

grado o primeiro bispo catholico, o antigo jesuíta John
Carroll, os catholicos eram apenas 40.000, cerca de

1 % da população total. Em 1852, reuniu-se o primei-

ro concilio plenário de Baltimore; eram 5 arcebispos e

26 bispos; os catholicos, 2.500.000, já representavam

10 % da população. Hoje são mais de 20.000.000,

isto é, cerca de 17 % dos habitantes da grande Re-

publica. Quem poderá sem injustiça não ver nos Es-

tados Unidos senão a influencia do protestantismo?

Acerca das nações catholicas têm cabida as mes-

mas resalvas. Ao lado de um grande núcleo que se

conserva fiel ás crenças avitas, ha o contingente forte

de adeptos de outras religiões, de incrédulos e de li-

vres pensadores, que, não raro, exercem na orienta-

ção dos negócios públicos, uma influencia despropor-

cionada ao seu numero.

Se a divisão dos povos em categorias rijas de ca-

tholicos e protestantes presta o flanco a todas estas cri-

ticas bem fundadas, maiores são ainda as restricçÕes

que se impõem quando se trata do conceito de civili-
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zação de um povo. Muito frequentemente com este

vocábulo se designa o bem estar material ou a gran-

deza terrena ; o que, para logo occorre, é a prosperida-

de económica, o desenvolvimento industrial, o poderio

militar, a influencia politica. Mais raramente se quer

com elle alludir á pureza dos costumes e á elevação

moral da vida. Ora estes dois aspectos da civilização,

longe de ser solidários, andam não poucas vezes divor-

ciados. Não é excepção encontrar um povo no apo-

geu do seu esplendor material, e carcomido já até á

medulla pelos vicios que um dia o levarão á ruina to-

tal, á dissolução e á morte. Com as nações verifica-se

o que a cada passo vemos nos indivíduos: os mais ri-

cos nem sempre são os mais honestos; os de músculos

mais rijos não primam necessariamente pela delicadeza

de sentimentos e nobreza d'alma. O valor especifica-

mente humano está muitas vezes na razão inversa das

qualidades animaes

.

Ora, nestes dois aspectos da civilização a influen-

cia dp factor religioso é muito diversa. Sobre as vir-

tudes e os attributos moraes de um povo influem mais

directamente a bondade e a elevação de suas convicções

religiosas. No desenvolvimento de sua prosperidade

material, esta influencia, indirecta pela natureza das

cousas, é, por isso mesmo, mais reduzida e limitada por

barreiras intransponíveis. Aqui os factores que figu-

ram em primeiro plano são os próprios agentes da or-

dem material. As riquezas naturaes, a bondade do cli-

ma, as facilidades de communicação com as grandes

vias de commercio, a perspicácia politica dos estadis-

tas, a competência e a fortuna dos grandes cabos de

guerra exercem uma acção decisiva nos destinos hu-

manos das nações . Ao philosopho da historia cabe exa-

minar a intervenção destas causas, a sua variação e

interdependência, para explicar, senão na sua totalida-

de, ao menos, em grande parte, o diagramma da evo-
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lução dos povos. Isolar uma nação no seu apogeu de

prosperidade material, dos factores históricos que lhe

condicionaram o desenvolvimento para dahi concluir

a verdade de suas crenças religiosas é um processo apo-

logético que nem o Evangelho, nem a razão, nem a his-

toria sanccionam. Poderíamos assim provar successi-

vamente a excellencia do polytheismo romano sobre o

monotheismo judaico, do mahometismo árabe sobre o

christianismo antigo, do catholicismo sobre o protes-

tantismo etc. Basta deslocar no correr dos séculos a

applicação do critério superficial para obter os resul-

tados mais inverosímeis e contradictorios. No século

XVII as grandes nações catholicas — França, Espa-

nha, Itália, Portugal, pelo seu poder politico e militar,

pela cultura das sciencias e das artes, pela extensão dos

seus domínios coloniaes, estavam á frente da civiliza-

ção emquanto os povos protestantes se debatiam em
guerras intestinas, sob o despotismo religioso implan-

tado pela Reforma. Nos séculos X e XI os árabes,

embriagados pela conquista, elevaram rapidamente o

edifício de uma grandeza social que em muitos pontos

sobrelevava ao das nações christãs, trabalhadas por

males internos de que só um ou dois séculos depois

conseguiram desembaraçar-se . Não façamos, pois, da

momentânea prosperidade material de um povo um cri-

tério de suas crenças religiosas

.

Estas observações, de ordem methodologica, são

de importância decisiva . Por ellas se vê que não é pos-

sível tirar em favor de um credo, nenhum argumento

apologético, da situação material de atrazo ou prospe-

ridade dos povos que o abraçaram . Uma prova ef ficaz

da verdade do protestantismo exigiria que se eviden-

ciasse a superioridade dos povos protestantes, no pon-

to de vista moral, precisamente desde que, e porque

abraçaram a Reforma; emquanto os povos catholicos

nunca attingiram igual elevação na pratica das vir-
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tudes christãs precisamente porque se conservaram

sempre fieis aos princípios do catholicismo Ora, de se-

melhante demonstração, exigida pela critica mais obzna,

nunca se tentou sequer um esboço. "Après cela qu'on

nous parle de la décadence des nations latines, viettx

cliché digne d'un mauvais instituteur de village . . . cela

n'a pas d'importance, et ceux qui savent ce que pèsent

ces discours, laissent á la vie le soin d'en montrer le

mensonge." (1).

Sobre estas exigências de methodo que condicio-

nam a própria possibilidade da demonstração, o Snr.

Ernesto teve por melhor não fazer observação algu-

ma . Na sua applicação ao estudo da evolução histórica

dos povos catholicos é que elle julgou poder revidar

com vantagem. Nunca, porém, a sua critica foi mais

deficiente, superficial e pueril. Dir-se-ia que estamos

argumentando com um preparatoriano de 15 annos, que

se põe a philosophar com os seus conhecimentos ru-

dimentares de compendio. Citamos factos, analysamos

influencias de ideas, fomos quanto possível ás fontes

primeiras e mais autorizadas do assumpto. O profes-

sor contenta-se com fazer umas observações descon-

nexas, incoherentes, appellando, quase sempre, para

terceiros mediante enormes transcrições de trechos que

julga favoráveis ás suas posições. E' precisamente o

methodo de perpetuar controvérsias recusando, de

caso pensado, o esclarecimento definitivo da verdade.

Estudam-se as fontes, reconstitue-se a historia com os

documentos contemporâneos, desfazem-se balelas in-

fundadas . Dir-se-ia que se deu um passo decisivo para

a solução final do debate. Qual! O adversário foge o

corpo, declina a discussão no domínio dos documentos

e vae entrincheirarse de novo na mesma barricada,

onde se defende com a citação de um autor escolhido a

(1) Pierre Charles, La Robe sans coature, Bruges, 1923, p. 123.
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dêdo e, dois ou tres séculos posterior aos acontecimentos

que se estudam. E como ha em historia autores para

todas as opiniões (não foi debalde que escreveram os

Quinets, os Michelets e outros) as questões eternizam-

se, alimentadas pelo desamor consciente da verdade e

pelas paixões do sectarismo intractavel

.

Sem submettermos todo este estudo, que já fize-

mos particularizadamente, a uma nova analyse critica,

não deixaremos de salientar este feitio de argumentação

do Snr. Ernesto em tres ou quatro casos deter-

minados .

Espanha. Para explicarmos a decadência politica

da Espanha no século XVIII e XIX apontamos as

causas inherentes á sua própria formação nacional, os

erros de politica económica e financeira commettidos

por Felippe II e seus successores, os grandes desastres

navaes, as desvantagens da situação geográfica que a

obrigava a combater as vezes simultaneamente nos Pai-

zes Baixos, na Itália e no Ultra-mar, o trabalho de so-

lapamento social dos princípios da revolução e final-

mente a guerra injusta com os Estados-Unidos . Todos

estes factores explicam naturalmente a diminuição de

influencia politica e militar sem appellar para os prin-

cípios religiosos. Quando esses agentes ainda não

actuavam, e o catholicismo era mais profundo, a Espa-

nha elevára-se a altura de uma das maiores potencias

do mundo e escrevera as glorias de uma historia que

difficilmente será igualada. Nenhum outro povo deu

á civilização tantas nações por elle formadas.

Sem discutir a influencia destes factores, o Snr.

Ernesto faz algumas observações, que convém exa-

minar .

"S. Revma. aponta causas económicas, geográ-

ficas, politicas, militares, intelectuaes e sociaes, quan-
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do é certo que ao poder espiritual, sobre todos os mais

cabe orientar e consolidar a nação para enfrentar e

remover todas essas causas de decadência." p. 331.

— Assim é ; ao poder espiritual cabe remover as distan-

cias entre a Itália e os Paizes Baixos ; amainar os ven-

tos desencadeados em tempestades; crear, no subsolo,

minas de carvão de pedra, indispensáveis á industria;

abrir escola de economia politica e obrigar Carlos V
ou Felipe II a seguir-lhe os ensinamentos; persuadir

efficazmente aos protestantes norteamericanos que não
se empenhem numa guerra, originada de uma "grande
calumnia seguida das maiores injustiças" p. 330, no

dizer do próprio Snr. Ernesto. Evidentemente o pro-

fessor de Curityba não conhece os homens, nem sabe

o que é a historia. Bem folgara de saber que conse-

lhos, o " poder espiritual" da Igreja Anglicana murmu-
ra aos ouvidos de Mac-Donald para resolver a questão

da índia, ou que exhortaçÕes ef ficazes fez o luteranis-

mo allemão a Guilherme II para impedir a catastrophe

de 1918, que desgraçará ainda por vários decennios

uma grande nação

.

— "Em vez de serem de ordem natural, as causas

da decadência da Espanha são visivelmente de ordem

sobrenatural." p. 331 , Isto, diz ainda o Snr. Ernes-
to, é o que se conclue das catastrophes navaes que por

varias vezes desarvoraram e devoraram as suas ar-

madas. Nellas vê piedosamente o autor, as manifesta-

ções irrecusáveis do dedo de Deus a castigar a Espa-

nha pelo seu catholicismo. — Observamos que estas vis-

tas sobre a Providencia são de todo subjectivas e por-

tanto, fogem a qualquer discussão. Com igual direito

poderá alguém ver no desastre de 1918 o dedo de Deus

a castigar o luteranismo allemão, e na derrota de Nas-

sau a humilhação providencial dos reformados hollan-

deses. — E foi também certamente de ordem sobrena-
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tural a recusa á Espanha de riquezas carboníferas,

etc
. E' um providencialismo de vistas muito curtas

.

— "Junte-se a esses desastres de ordem natural,

mas desencadeados pelo céo, a expulsão e o extermínio

dos judeus e o assassinato de um milhão de protestantes

com quem estava a fina flor da cultura intelectual <e a

capacidade espiritual e moral da nação e nenhum mis-

tério haverá em que tal nação tenha entrado em franca

decadência." p. 332. — Ahi está explicado o grande

mysterio! Um milhão dc protestantes espanhoes assas-

sinados!!! O homem que talvez até agora escreveu mais
apaixonadamente contra a Inquisição espanhola foi

Llorente, sacerdote interdito, revoltado, traidor de

sua pátria, expulso da Espanha em 1814 e da França

em 1822, libellista rancoroso e sem consciência. Ar-

chivista do celebre tribunal durante muitos annos, es-

creveu-lhe uma historia que elle mesmo se incumbiu

de desacreditar de antemão. Para subtrai-la a qualquer

verificação critica queimou os documentos de que se

servira. Pois bem, Llorente, em pessoa, calcula em
30.000 as victimas da Inquisição, durante tres séculos

e meio, incluindo neste números judeus, mouros, chris-

tãos e herejes de todas as categorias . ( 1 ) . Os traba-

lhos mais recentes da critica allemã calculam que este

total deve ser reduzido pelo menos de 2/3. Os exe-

cutados pelo odiado tribunal não chegam a 10.000 em
350 annos. Lea, protestante e pouco benévolo para os

catholicos, confessa que: "o numero de execuções foi

muito menor do que se imagina e, se os documentos

não foram destruídos, ficáramos surprehendidos de ver

quão poucos herejes foram condemnados ao fogo. . .

(1) Llorente, Histoire critique de 1'inquisition cTEspagne, t. IV,

p. 271.
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Os inquisidores occupavam-se de facto muito mais em
obter conversões do que em fazer martyres .

" ( 1 )

.

Um milhão de protestantes assassinados ! Mas o

Snr. Ernesto nunca abriu uma pagina de historia es-

panhola. Em todo o tempo que durou a Inquisição, os

protestantes nunca passaram de poucas unidades dis-

persas e adventícias. Mas o professor de Curityba

contou-os, encontrou, só de assassinados, um milhão!!!

Mais; estas victimas são-lhe conhecidas de perto; eram
a fina flor da cultura e da virtude castelhana!!! Não
sei se o consciencioso historiador paranaense queimou
os seus archivos depois de utilizados. Se lhe esqueceu

este auto-da-fé cauteloso, mande immediatamente aos

grandes centros da erudição européa todos estes do-

cumentos de valor inapreciável. Por lá ninguém sabe

que a Espanha teve um milhão de protestantes na sua

população, e muito menos que toda esta fina flor de

intelligencia e de bondade, pereceu numa hecatombe

de que não ha memoria na historia. Decididamente

para o glorioso professor, mais um titulo á immorta-

lidade neste descobrimento original

!

(1) H. Lea, Histoire de 1'Inquisition au Moyen Age, t. I,

p. 489, 619. Hoje já se descobriram novos documentos para o es-

tudo da Inquisição; á sua luz, os cômputos de Llorente, não passam
de " frívolos cálculos de probabilidade." O. Peschel, Das Zeitalter

der Entdeckungen, p. 151. Não seria inopportuno lembrar aqui as

innumeraveis violências dos protestantes. "A impiedosa repressão dos
camponezes ná Allemanha em 1525 fez 100.000 victimas, destruiu

rnais de 1.000 conventos, varias centenas de burgos e aldeãs (Cfr.

Janssen, 1'Allemagne et la Reforme, t. II, p. 596). No saque de
Roma, em 1527 os luteranos mataram para cima de 6.000 romanos
(Cfr. ibid

.
, t. III, p. 139). O balanço da perseguição na Ingla-

terra sob Henrique VIII e Isabel, conta-se por milhares de victimas
(Cfr. Cobbett, "Lettres sur la Reforme")... Na França a ouvi-los

(os protestantes) dir-se-ia que nunca houve outras matanças afora
da noite de S. Bartholomeu em 1572; muito antes, porém, os hu-
guenotes haviam posto o paiz a fogo e sangue: matanças de St. Gil-

les (1562), matanças de Nimes, de Augoumois, de Saintouge...
(Cfr. Gaffre, " Inquisition et inquisitions, " p. 427, com referencias)."

Landrieux, rinquisition, Paris, 1911, p. 157.
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— Ultima causa da decadência espanhola. "Quem
é culpado de ter esse povo em pleno século XX mais
de metade da sua população de analfabetos ?" — Natu-
ralmente, os catholicos e os frades. Adivinhou o leitor

perspicaz. "Que fazem lá tantos milhares de frades

e de freiras que não ensinam o povo a ler? Rezem me-
nos e cumpram com esse elementarissimo dever ineren-

te ao poder espiritual, e farão jus de certo modo, ás es-

molas de que vivem .

" p . 332

.

Quando escrevo estas linhas, a Republica espanho-

la, imitando os dignos exemplos da Reforma protestan-

te, acaba de inaugurar na Península o regimen da liber-

dade, expulsando os que desejam viver segundo a sua

consciência e instaurando o respeito a todos os direi-

tos com a confiscação dos bens alheios. Tenho, por

isto, deante dos olhos alguns dados recentes do que fa-

ziam os "frades" no domínio da instrucção. Citarei

um ou outro. Nas Escolas Pias dirigidas pelos Esco-

lopios, educavam-se mais de 31.000 creanças, quase

todas gratuitamente. Os jesuítas, na só cidade de Ma-
drid, por si ou pelas associações por elles fundadas ou

dirigidas repartiam a instrucção a 27.351 creanças po-

bres, sem nenhuma espécie de remuneração. Em todo

o paiz sobem a centenas de milhares os meninos de

um e outro sexo, instruídos e educados pelos religiosos

que sabem rezar e. . . trabalhar para o bem do pró-

ximo . ( 1 )

.

(1) "O rev. Franca acusa injustamente o povo espanhol da

incapacidade para o commercio, para a agricultura e para a indus-

tria... para as sciencias experimentaes. " p. 332. — Onde é que o

Snr. Ernesto leu semelhante accusação? Eis o que dissemos: "Só

no terreno das sciencias experimentaes, comparada com a da Itália

e a da França, a sua produção tem sido relativamente insignificante.

Talvez a inferioridade industrial do paiz não tem posto á prova da

concorrência os recursos do seu génio inventivo." p. 324. Entre

affirmar que a produção nas sciencias experimentaes não tem sido

tão importante quanto a de outros paizes, e isto talvez porque o

pouco desenvolvimento industrial não estimulou o seu génio inven-
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Precisemos ainda mais estes dados interessan-

tes. Aqui vae uma estatística dos meninos que, no

anno de 1931, frequentaram as escolas mantidas pelos

religiosos de um e outro sexo

:

RELIGIOSAS

41.919 dos quaes 14.799 gratuitos

104.727 87.793
5.283 — — —

Escravas do Sagrado Coração . 9:710 — — —
Terciárias franciscanas 5.132 3 . 793

6.638 — — —
Irmãs da Doutrina Christã .

.

3.950 — — —
Irmãs da Immaculada Coiceição 3.110 1 . 000
Religiosas do Serviço Domes-

2.531 2.331 "

Jesus-Maria 3.242 1 . 192
"

Religiosas do Sagrado Coração 3.340 1.642

RELIGIOSOS

19.350 4.121
10.603 9.164
1.450

Jesuítas 9.981 7.321
Irmãos da Doutrina 19.796 9.960
Agostinianos 2.368
Irmãos das Escolas Christãs . . 32.024 30.524
Religiosos da Instrucção Chris-

tã

1.925

Total 287.079 173.640

Estas informações são ainda muito deficientes,

não só nos dados que se referem ás próprias congrega-

ções ensinantes mencionadas mas principalmente pela

omissão de innumeraveis outros institutos religiosos,

dos quaes não nos foi possível colher indicações preci-

sas. Mas ainda assim o total é imponente. A quase

300.000 creanças ministravam os religiosos o ensino,

tivo, e accusar o povo espanhol de incapaz para a industria — vae
uma distancia que só não enxerga a precipitação do Snr. Ernesto.
Poucas linhas antes, o diligente professor havia copiado este perío-

do nosso: "é a todos conhecido o seu (da Espanha) resurgimento
económico, industrial e politico para nelle insistirmos longamente."
p. 324. — Mais uma falsificação consciente: já estamos na dúzia 1
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quando os surprehendeu o decreto liberal da nova de-

mocracia espanhola, e desse total quase 70 % rece-

biam instrucção gratuita.

O quadro seguinte dá-nos o numero de alumnos
educados gratuitamente durante os últimos cincoenta

annos, nas escolas e collegios dirigidos pelas 8 — ape-

nas 8 — congregações ou ordens religiosas seguintes:

Irmãos das Escolas Christãs 400.000
Irmãos da Doutrina Christã 500.000
Salesianos 150.000
Jesuítas 100.000
Carmelitas da Caridade 300.000
Religiosas do Serviço Domestico (operarias) 130.000
Filhas da Caridade 1.025.000
Associação Catholica das Damas de Madrid 400.000 (4)

Total 3.005.000

Mais de 3 milhões de alumnos educados gratuita-

mente pela acção dos religiosos.

Antes de insultar a generosidade dessa dedicação,

Snr. Enesto, não fôra mais elegante informar-se es-

crupulosamente da verdade? Que nome tem uma ac-

cusação feita antes do exame dos factos, contraria á

realidade dos factos ?

Depois destas gloriosas façanhas de alta critica,

o professor recolhe-se na sua devoção apocalyptica e

conclue: "Rogamos a Deus que tenha piedade dessa

nobre nação e não vingue nela o sangue de um mi-

lhão de mártires ali sacrificados ao fanatismo e á

crueldade do grande Dragão Vermelho de sete cabeças

e dez cornos
.

" p . 333

.

O que pedimos é que Deus arranque as escamas

dos olhos e os preconceitos do coração a estes ânimos

apaixonados, infundindo-lhes mais escrúpulos nas af-

(1) Estes dados encontramo-los nos Documente de la Vie In-

telleatuelle, t. XII, (1932), PP . 37-38.
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firmações e mais respeito aos direitos da verdade, supe-

rior aos interesses de sectarismos acanhados.

Portugal. Disséramos que as causas da decadên-

cia politica de Portugal eram análogas ás de Espanha
e com ligeiras alterações se lhe podiam applicar as con-

siderações anteriores. Commenta o professor: "Com
ligeiras alterações, applica o rev. Franca a Portugal

as considerações feitas a respeito de sua irmã ibérica...

Com extrema ligeireza aliás. . . Onde as tempestades

que lhe submergissem as naus e os marinheiros? As
guerras mal succedidas? As emprezas mal administra-

das? Bem ao contrario. Aos portos de Portugal che-

gavam navios cheios de ouro, e, do Oriente, navios

repletos de especiarias: houve até excesso de rique-

zas!" p. 335.

Onde as tempestades ? — Mas é só o Snr . Ernes-
to que ignora a historia naval lusitana! Nunca ouviu

falar talvez num livro clássico de Bernardo Gomes dE
Brito intitulado Historia tragico-maritima, em que se

escrevem chronologicamente os naufrágios que tiveram

as naus de Portugal? — "E as riquezas fabulosas da
índia? sumiam-se, escreve um dos melhores historiado-

res contemporâneos, sumiam-se, como em voragem na
construcção, aprestos e equipamento de tantas armadas,

no soldo continuo e armamento dos exércitos, nos nau-

frágios successivos que lançavam para o fundo do mar
naus, riqueza e vidas

.

" ( 1 ) .

As guerras mal succedidas? — Mas Alcacer-Ki-

bir, Senhor, onde Portugal perdeu a sua independên-

cia, passando pouco depois para a corôa de Espanha,

justamente no momento em que neste paiz se applicava

uma politica económica desacertada e ruinosa.

"Chegavam navios cheios de ouro. . . excesso de

riqueza". — Precisamente, este foi o grande mal.

(1) Francisco Rodrigues, Historia da Companhia de Jesus na
Assistência de Portugal, Porto, 1931, t. I, vol. I, p. XCIII.
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Descuidou-se a economia pela finança. O ouro foi-se

em armadas sobre armadas, o luxo enervára a firme-

za dos ânimos ; mas o paiz ficava pobre ... A miragem
das aventuras attraia os enthusiasmos, e, o paiz, sem
braços, (1), ia descuidando as fontes solidas de sua

riqueza. Nenhum paiz, já notava em 1535 o flamen-

go Clenardo, descuidou tanto a agricultura como Por-

tugal (2) . Como se vê as causas da decadência portu-

guesa foram análogas ás da Espanha, e, em que pese

ao Snr. Ernesto, "com ligeiras alterações" se lhe po-

dem applicar as considerações acima

.

Mais particularmente sensivel a Portugal foi a

desproporção entre a pequenez da metrópole e a vas-

tidão do seu império colonial. — "E o caso da In-

glaterra?" p. 333 pergunta, entre parenthesis, o nos-

so critico. O caso da Inglaterra é muito diverso. A
sua superficie é quase quatro vezes; a sua população,

oito vezes maior que a de Portugal. Inglaterra é, por

isto, na Europa, uma grande potencia; Portugal sem-

pre foi um pequeno estado. Mais. O caso da Inglater-

ra ainda não está liquidado. O seu império colonial

começou muito depois que o do minúsculo reino lu-

sitano; durará tanto quanto este? Só o futuro o dirá

com certeza. Antes, é imprudência invocar o caso in-

glês. O exemplo que deveria ter naturalmente occor-

rido ao professor curitybano é o da Hollanda, de po-

pulação sensivelmente igual á de Portugal. Também
ella se expandira rapidamente no Oriente e no Occi-

dente; mas o mesmo desequilibrio entre a cabeça e o

corpo provocou num e noutro caso a mesma crise. O
grande império colonial de Hollanda, protestante, acha-

(1) O velho de Rastelho já se insurgia contra a viagem da

índia:
Por quem se despovoe o reino antigo

Se enfraqueça e se vá deitando a longe. Lusíadas, IV, p. 101.

(2) "Si usquam neglectui habita fuit agricultura, id potissimum

locum apud nos habuit." Epist. p. 17. Évora, 15 de Março de 1535.
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se hoje reduzido quase ás mesmas proporções, e pelas

mesmas causas, que o de Portugal catholico. Aliás,

este factor da decadência lusitana, não o fomos desco-

brir nós para necessidades occasionaes da polemica.

E' ponto liquidado entre os historiadores e sociólogos

portugueses que não vem os factos sociaes atravez das

lentes deformadoras do sectarismo estreito. "A seiva

da arvore social, escreveu Herculano, esgotou-se no

bracejar descomposto. A Asia e a Africa perderam-

nos." (1). "O impeto expansionista da enérgica na-

ção, insiste mais recentemente Malheiro Dias, pro-

jectara-se ás distancias inverosímeis. Mas tão desmar-

cadas empresas já lhe causavam o ofêgo e arquejo da

fadiga." (2)

.

O Snr. Ernesto salta por cima de todas estas

realidades: "o que produziu a decadência de Portugal

foi o analphabetismo e as crónicas de santos. . . de tal

maneira é prejudicial essa leitura que quantos a ella

se dedicyim exclusivamente, ainda com o mero escopo

de estudar a nossa lingua, são feridos pelo espirito de

minúcias e pela esterilidade mental." p. 335. — Por este

motivo provavelmente o illustre professor se impoz, nes

ta matéria, um regime ascético de jejum completo . As
sim se furtou á influencia dos exemplos edificantes da

santidade e ás lições opportunas do bom escrever.

Para demonstrar num "precioso flagrante, "a de-

cadência portuguesa, remata o adversário a sua critica

(1) Alex. Herculano, Opúsculos VI, 40.

(2) Malheiro Dias, O Piedoso e o Desejado, 11. Francisco Ro-
drigues, que os cita, reforça-lhes a opinião com o peso de sua au-
toridade. Op. cit. XCII. Um historiador protestante, que se es-

forçou por fazer justiça aos jesuitas, escreveu também: "Politica
colonial em desproporção com as forças do paiz dizimava a popu-
lação e foi a causa da ruina total." Boehmer, Les Jésuites, p. 86.
Sobre as causas da decadência portuguesa ver o estudo dc Newton
de Macedo, O inicio da decadência, na Historia de Portugal, Edição
monumental da Portucalense editora.
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citando um largo trecho. . . de Camillo Castello Bran-
co. O grande romancista fôra passar uns tempos numa
aldeia do Minho; teve lá suas rusgas com o Vigário

e. . . vingou-se escrevendo umas paginas cómicas so-

bre os costumes dos seus minhotos e suas minhotas.

No género, um escritor galhofeiro, como Camillo, po-

deria divertir-se do mesmo modo com qualquer aldeia

de qualquer paiz. O que realmente nenhum homem
sensato poderia nunca esperar era que um profesor

de Escola Polytechnica quisesse resolver questões de

philosophia da historia com . . . romances de Camillo ! !

!

Mas já que o Snr. Ernesto gosta do género leia

também estas paginas. São de Herculano e valem

muito mais que a do seu cotnemporaneo . "Quando os

inglezes se rirem de elles terem muito dinheiro e nós

pouco, torçamos a orelha e choremos, como creanças

pelas barbas abaixo. . . Mas quando compararem as

venturas do homem de trabalho inglês com a triste

sorte do peão português, risada. Quando oppuserem

as virtudes e illustração das suas classes ínfimas á bar-

baria e estupidez das nossas, duas risadas. Quando en-

cherem as bochechas das suas velhas liberdades (do tem-

po de Ricardo III, de Henrique VIII, de Isabel, de

Cromvell e de Carlos II) das suas leis de propriedade

em particular, e da clareza, simplicidade e rectidão de

todas as suas leis em geral, e nos atirarem á cara o ab-

solutismo dos nossos antigos monarchas, a bruteza da

nossa ordenação, a intolerância dos inquisidores, trin-

ta risadas. Quando emfim nos offerecerem, em escam-

bo das nossas crenças e dos nossos costumes religiosos,

os seus costumes e a sua crença, que esboroa ha mais de

dois séculos em quatrocentas crençasinhas, com seus

nomes mui arrevesadinhos, quatrocentas risadas, ou

antes uma risada só, mas retumbante, macissa, inex-

tinguível, como aquellas famosas gargalhadas de Ho-
mero. O caso é disso. Se caíssemos na troca, ficava-
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mos logrados
.

" ( 1 ) . E por ahi vae, tomando pouco

depois mais gravidade no pensamento e na forma.

Como historiador, Herculano vale mais que Camillo.

E poderíamos ainda citar Castilho, Oliveira Mar-
tins, Ramalho Ortigão, etc, etc. Não enverede o

Snr . Ernesto por este caminho

.

— Detivemo-nos um pouco mais nestes dois pai-

zes, porque nelles a nossa posição era menos favorá-

vel. Sobre os outros deslisaremos mais rapidamente.,

fazendo uma ou outra pequena observação para analy-

sarmos mais do espaço o caso da Irlanda

.

A propósito da França, uma defesa de caracter

mais pessoal, indispensável. Disséramos o grande mal
que á pátria de S. Luiz fizera a apostasia official de

seus governos, que, desde a Revolução francesa, com
raros intervallos, tem tomado attitudes subdola ou

abertamente hostis á influencia catholica. — Os desas-

tres sociaes que desta deschristianização crescente re-

sultaram, registam-no imparcialmente historiadores e

sociólogos de todos os matizes; muitos dentre elles af-

firmam sem reticencias que só na volta aos principio^

christãos encontrará a França o segredo de sua con-

servação e prosperidade. Entre estes citámos Le Play,
Taine, Bourget, Leroy-Bealieu, Brunetiere, Vo-
gue e outros. Sobre a citação de Taine observa o Snr.

Ernesto com uns tons mysteriosos de quem acabai
de colher o flagrante de uma fraude: "Não desejamos

qualificar como merece a citação de Taine que acaba-

mos de ler pela pena do rev. Franca. Jamais vimos

tão magistralmente applicada a doutrina da Egreja ia-

(1) Alex. Herculano, Lendas e narrativas, Lisboa, 1903, t. II,

p. 183, 184. Leia-se todo o "excurso patriótico" seguinte (pp. 185-

208), onde, em tom serio o historiador confronta o culto catholico

e o protestante.
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tolica romana que autoriza o emprego de termos equí-

vocos para (diz ella que sem mentir!) induzir os ou-

tros a uma persuasão contraria á verdade. A citação

de Taine é textual; não difere do original por vma
virgula sequer. Entretanto quem a ler no rev. Fran-

ca será levado a pensar que quando falava de do

Christianismo referia-se ao Catholicismo romano." pagi-

na 343. — Eis, pois, o principio de critica firmado pelo

honesto professor: quando Taine fala de christianismo

só se refere ao protestantismo. Porquê? Paginas an-

tes transcrevera o nosso critico uma pagina, cheia de

enthusiasmo juvenil, em que Taine, na sua Historia

da Literatura inglesa, descrevia, entre idyllios c retó-

ricas, a transformação maravilhosa porque passara a

Inglaterra, abraçando a Reforma. "Fica assim de-

monstrado, conclue muito convencido o Snr. Ernes-
to, que quando Taine, diz que 'só o Christianismo se-

ria capaz de salvar a França' referia-se e sem nenhu-

ma duvida àquele que ele próprio apontou como o fac-

eia da grandeza da Inglaterra e da Alemanha, ou

seja, ao Christianismo como representado pelo Protes-

tantismo." p. 343. — A critica não é o forte do

nosso engenheiro. A interpretação por elle apaixona-

damente aventada ( sem nenhuma duvida ! ! fica de-

monstrado!!) está cm aberta contradicção com o contex-

to immediato de Taine. O Snr. Ernesto, que foi ao

historiador francês para verificar se eu não havia cor

tado alguma virgula, não leu o período que precede

immediatamente ao citado? Ei-lo aqui: "Hoje, depois

de 18 séculos, nos dois continentes, do Ural ás monta-

nhas rochosas, nos mujiks russos e nos scttllcrs ame-

ricanos, o Christianismo opera como outrora nos

artífices da Galiléa. . . Elle é ainda para 400.000.000

de ercaturas humanas o órgão espiritual, o grande par

de azas indispensável" etc . ( 1 )

.

(1) Taine, Origines de la France Contemporaine, XI, p. 146.
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O Christianísmo que existe ha 18 veados é o pro-

testantismo de Henrique VIII ou de Isabel? O Chris-

tianísmo que alimenta a vida espiritual dos camponeses
russos, é o protestantismo de Lutero e de Calvino? O
Christianísmo que é o grande par de azas para 400 mi-

lhões de creaturas humanas é o protestantismo, que
nesta época contava pouco mais de 100 milhões de

adeptos? "Fica assim demonstrado, sem nenhuma duvi-

da" que o Snr. Ernesto não sabe ler.

Aías não é mister inferir do que Taine affirma

qual o seu pensamento; elle o deixou exarado da ma-
neira mais explicita c insofismável. "Hoje, escreve elle

com todas as letras, depois de 18 séculos, nos dois con-

tinentes . . . sob o seu envolucro grego, catholico ou pro-

testante [o christianísmo] é ainda para 400 milhões de

creaturas humanas o orgam espiritual etc. "(p. 146).

Ahi está, evidente como a luz do sol meridiano; não é

preciso saber pensar, basta saber ler. E o Snr. Ernesto
viu estas palavras ! ! E o Snr. Ernesto teve a audácia de

escrever depois: "fica assim demonstrado... sem ne-

nhuma duvida . . . que Taine referia-se. . . ao Christia-

nismo como representado pelo Protestantismo."!!

Mas ainda ha mais luz. Taine, a principio, refe-

ria-se ao christianísmo, em geral, sob a tríplice forma
por elle mesmo expressamente discriminada. Applicando

mais tarde as suas conclusões geraes ao caso particular

da França mirava naturalmente a forma de christianís-

mo que lhe plasmara a nacionalidade e lhe dera os seus

grandes dias de gloria, o christianísmo de Clóvis, de S.

Luiz e de S. Joanna d'Are, de Bossuet e de Racine, de

Fénelon e de Corneille.

E' continuar a leitura do grande historiador e ou-

vi-lo lamentar a attitude dos elementos of ficiaes contra

a religião nacional. "Sob a primeira como sob a ter-

ceira Republica o Estado vê na Igreja uma rival e um
adversário, e, por isso, entra a persegui-la ou a moles-



210 CATHOLICISMO E PROTESTANTISMO

tá-la ; e vemos hoje com os nossos olhos como a minoria

que governa pode ferir, continuamente e por longo tem-

po e num ponto sensível, a maioria governada, como dis-

solve as congregações de homens e enxota de suas casas

a cidadãos livres cujo único delicto é querer viver, orar

e trabalhar em commum ; como expulsa as religiosas e os

religiosos dos hospitaes e das escolas, com que prejuízo

para os hospitaes e para os doentes, para a escola e as

creanças, com que repugnancias e descontentamentos

do medico e do pae de família, com que profusão inepta

dos dinheiros públicos e com que sobre-carga gratuita do

contribuinte já tão onerado . . . Outros inconvenientes do

systema francez são ainda peiores "p. 171. Ahi está o

christianismo a que alludia Taine, o christianismo que

mantinha com os seus religiosos as escolas e os hospi-

taes, o christianismo que uma minoria sectária e obce-

cada perseguia com violências e expulsões. Não era

''sem nenhuma duvida" o protestantismo.

Passa em seguida o autor das Origens da França

contemporânea a expôr algumas características doutri-

nas do catholicismo (nem sempre com exactidão objec-

tiva) e termina com esta reflexão: "Ha cem annos a

roda gyra, sem parar, neste sentido [o da repaganização

das massas] e isto é grave, mais grave ainda para a

nação do que para a Igreja. No mais, em França o

christianismo interior, pelo duplo effeito de seu envo-

lucro catholico e francês, reafervorou-se no clero, sobre-

tudo no clero regular, mas esfriou no mundo e é prin-

cipalmente no mundo que é necessário o seu calor. "p.

188.

Têm ahi os leitores os elementos necessários para

julgar com que objectividade citamos o pensamento de

TainE.

E o Snr. Ernesto de Oliveira que, havendo visto

tudo o que acabamos de citar, affirmou impavidamente

aos seus clientes que "sem nenhuma duvida", "ficava
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demonstrado", se referia Taine ao protestantismo, que-

remos tranquillizar a delicadeza puritana dos seus re-

ceios. Não hesite, escrupuloso professor, qualifique

como merece a citação de Taine, vergaste como é de

justiça, esta applicação magistral da doutrina de Igreja

catholica que autoriza o emprego de equívocos. Fica-lhe

tão bem esta attitude de Catão. Ninguém dirá, que o

illustre apologista do protestantismo induz "outros a

uma persuasão contraria á verdade."

— Sobre a Áustria havíamos notado a difficulda-

de insuperável de conservar por longo tempo uma gran-

de unidade politica resultante de tantas heterogeneida-

des ethnicas históricas. Commenta o professor: "E'
interessante observar que a mesma causa que levou uma
nação protestante á unidade politica conduziu uma ca-

tólica ao esfacelo e á desintegração! Este facto regis-

tado pelo rev. Franca vale sosinho pela mais cabal

apologia. O livre pensamento conduz á unidade politi-

ca, ao passo que a unidade dogmática, imposta ex-ca-

thedra, produz a desintegração, á morte. Está certo!

Registe-se !" p . 347

.

Registe-se mais este descaso pelas demonstrações

dadas, e mais esta superficialidade de raciocínio. Nãc
havíamos apenas indicado um facto; apontáramos

também a sua explicação natural . O império dos Habs-
burgos era o mais heterogéneo conglomerado politico

que se conhecia na historia moderna. Dentro dos li-

mites da monarchia dual falavam-se 10 línguas! ma-
gyares, tchecos, croatas, ruthenios, polacos, eslovenos

rumenos e italianos fremiam sob a coroa de Francis-

co José numa ânsia incoercível de autonomias e inde-

pendências. Na Allemanha, era a diversidade dos regi-

mes políticos, mas, com insignificantes excepções, a uni-

dade da língua e da raça. O Snr. Ernesto fecha os

olhos a tudo e vae repetindo o seu estribilho inconscien-
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te : a unidade dogmática produziu a desintegração da

Áustria; o livre pensamento, a unidade da Allemanha!

O livre exame unificou a Allemanha! Que ironia

histórica! Conhece o illustre professor a evolução da

grande nação germânica? O protestantismo nella só

apparece como factor de discórdia, divisão e decadên-

cia. Aos documentos.

Quasi 40 annos depois da revolta de Lutero, em
1553, escrevia um contemporâneo Melchior Ossa:

"A nobre nação allemã está dilarecada, devastada, sa-

queada pelas guerras intestinas. Os arcebispados de

Treviri e de Moguncia, os bispados de Spira, de Worms
e de Eichstaedt foram lamentavelmente despojados . . .

o inimigo da fé christã, o Turco ameaça a nossa pátria

com os seus furores . . . mas o peior de tudo é que já

não ha entre nós nem lealdade, nem honra, e os vicios

de dia para dia tomam maior ascendência
.

" ( 1 ) . Na
mesma data, em despacho de 25 de Fevereiro de 1553.

dizia o Imperador: "De memoria do homem e mesmc
de ha muitos séculos, nunca esteve tão má e tão com-
promettida a situação da nobre nação allemã." "Nc
espaço de 30 annos, depois de destruir a unidade da

fé, o fogo atirara-se com extrema violência sobre c

poder interno e externo do Império, cujo prestigio ti-

nha desapparecido . O bem estar c a prosperidade da

pátria não passavam de uma lembrança . A Allemanha

que nos fins do século XV era a primeira nação da

Europa, na agricultura, nas minas, no commercio e na

industria, via declinar a sua grandeza. Já os sobera-

nos extrangeiros humilhavam a Hansa e lhe punham
o pé no pescoço. A agricultura e toda a vida rural es-

tavam no estado mais deplorável. A sciencia e as ar-

tes, que a doutrina da Igreja, sobre a efficacia das

bôas obras, outrora estimulava a sempre novas con-

(1) Langenn, Melchior ven Ossa, p. 132.
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quistas, haviam caido no ultimo desprezo." (1). Ca-
mErarkl o celebre philologo, amigo de Melanchton
escrevia 5 annos depois da paz de Augsburgo: "A re-

ligião, a sciencia, a disciplina, a lealdade parecem-me

condemnadas a uma ruina fatal. A Allemanha está

ameaçada do mais lamentável destino, menos pelos seus

inimigos externos do que pelos seus próprios filhos.

Que dirão as outras nações ou que já não dizem"? (2).

Passavam os annos e a situação, longe de melho-

rar, aggravava-se de dia para dia. "O povo allemão,

escrevia em 1570 Lazaro de SchwEndi, vê declinar

o seu nome antigo, o poder imperial quase não existe,

não passa de um fantasma .

" A impressão produzida

nos extrangeiros era das mais tristes e dolorosas . Em
1561 o conde de Luna, embaixador da Espanha, escre-

via a Felipe II. "Em verdade, a Allemanha está num
estado miserável; não só os negócios religiosos vão

do mal a peior, mas o soberano já não é obedecido; já

ninguém lhe é fiel; o prestigio do rei romano, menos
que medíocre, é nullo." (3). Por seu lado o enviado

da Republica de Veneza tinha a Allemanha do seu

tempo, na conta do "estado mais corrompido e menos
policiado da Europa, guastissimo ct corruttissimo

."

(4) . A um dos seus amigos em Paris, escrevia em
1556, Guilherme Ménander: "Augmenta a desor-

dem, apesar da paz de Augsburgo; já não ha seguran-

ça publica, o que prejudica immensamente ao commer-
cio e á industria; bandos de malfeitores percorrem as

(1) K. Lanz, Correspondenz des Kaisers Karl V, aus den k.

Archiv und der Bibliotheqtie de Bourgogne zu Brussel, Leipsik,

1844-1846; t. III, p. 543; t. I. p, 57.

(2) Outras expressões análogas de Camerario, ap. Doellinger,

Die Reíormation, t. II, p. 586-594. Eullinger escrevia a Calvino

em 1550: In Germânia, omnia convulsa sunt.

(3) Schmidt, Allgemeine Zeitschrift fuer Geschichte, t. VIII,

p. 21-22.

(4) Schmidt, M. J. Neuere Geschichte des Deutschen, Fran-
kental, 1785-86, t. II, p. 146.
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províncias extorquindo impunemente sommas dos habi-

tantes dos campos." (1). Nos fins do século, com o

exacerbar-se das luctas intestinas, escrevia PerELUUS:
"Estamos alarmados ao ver que as chammas da dis-

córdia, que já incendiavam bôa parte da Europa, entre

nós augmentam, de intensidade, cada dia ... As au-

toridades estão cada vez mais divididas, temos pouca

esperança de ver o Império sair deste oceano de affli-

cçÕes e contendas, e de ver renascer na Allemanha a paz

e a concórdia religiosa." (2) . No anno 1617, precisa-

mente no primeiro centenário da introducção do pro-

testantismo, um observador que estudava profundamen-

te o seu tempo, assim nos pinta a situação da sua deso-

lada pátria. "Que allemão leal, que amigo sincero da

pátria, catholico ou protestante, poderá contestar-me

neste ponto?. . . Na antiga Igreja, nossos paes, unidos

durante tantos séculos numa mesma fé e num mesmo
sentimento, tinham fundado innumeraveis institutos de

beneficência para allivio dos pobres, leprosos e necessi

tados, estabelecido universidades e escolas. Graças á

sua liberalidade, os pintores e escritores haviam enri,

quecido a nossa pátria de obras primas e a Allemanha

era objecto de espanto e admiração das outras nações;

Deus dera-lhe poder, gloria e prosperidade ; ella occupa-

va o primeiro logar entre os povos christãos. — Hoje.,

que é de nós? Tudo destruído, tudo anniquilado." (3)

.

E as citações poderiam multiplicar-se indefinidamen

te. (4).

(1) Miszellanen gemeinnuetzigen Inhaltes, p. 72-3.

(2) Ein Kurtzes anmuhtliches Gespraech zwischen einem Edel-

mann und einem Bauer ueber der Welt Laeuften und sonderliche

Conjuncturen, 1617, p. f. D. l-C-2.

(3) A. Wolf, Lucas Geizkofler und seine Selbstbiographie,

1550-1621, Wien, 1878, p. 11-12, 20.

(4) Ao estudo da decadência intellectual e moral provocada

pela Reforma consagramos cerca de 40 paginas (394-418; 439-459)

onde acumulamos, ás dezenas, as citações mais insuspeitas de tes-

temunhas contemporâneas. De nada nos custará ampliar e multi-
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Eis o que da Allemanha fez o livre exame protes-

tante. A primeira nação da christandade, no sec. XV,
entrou a decair e a debater-se num cáos de discórdias,

guerras intestinas, revoluções continuadas, em que a

prosperidade económica, a cultura intellectual e artística,

a morigeração dos costumes soffreram um longo eccli-

pse dc mais dc dois séculos! Só recentemente é que a

grande nação entrou a convalescer do mal immenso
que lhe causou a Reforma. A sua moderna unificação

de governo, deve-a, não ao livre exame que a desaggre-

gou por tanto tempo, mas á ambição que tinha a seu ser-

viço o génio politico de Bismarck. Confederaram-se en-

tão os estados allemães, mas a unidade nacional, profun-

da e sincera, a unidade das intelligencias e dos corações

essa, não sabemos quando a poderá reconquistar o

grande povo, que teve incontestavelmente, no protestan-

tismo, uma das maiores remoras de sua prosperidade

e grandeza.

Bélgica — Contra a admirável organização eco

nomica e industrial, contra o incontestável progresso,

em todos os domínios, da pequenina Bélgica, um dos

paizes mais catholicos do mundo, o Snr. Ernesto não

achou que objectar. Mas tentou diminuir-lhe a força

demonstrativa e achou uma explicaçãosinha para o

facto, como elle a sabe encontrar. A Bélgica assim

se desenvolveu por estar ao lado de paizes protestan-

tes. "A um lado a Alemanha protestante, do outro

a Inglaterra protestante, do outro a Holanda protes-

tante e do outro, afinal, a França leiga e livre-pensa-

dora. Dai que o seu catolicismo deve ser um catoli-

plicar ainda estas provas; é trabalho fácil para quem entrou em re-

lações directas com as fontes históricas deste período. Se ha tese

verdadeira e documentadamente averiguada é a que aqui defen-

demos.
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cismo liberal . . . um quasi protestantismo ; eis porque

não se apresenta com o mesmo caracter deletério que

nos outros povos .

" p . 362

.

Aqui estão dois irmãos, fortes, gordos, robustos;

qualquer hygienista de fracas posses explicaria o fa-

cto, appellando para a mesma hereditariedade sadia e

para o mesmo regimen de alimentação e de vida. O
professor de Curityba encontrou outra explicação; os

dois irmãos estão assim viçosos, porque todos os dias.,

quando vão á escola, se sentam um ao lado do outro,

no mesmo carro. A Bélgica não se desenvolveu, eco-

nómica e industrialmente, por possuir os mesmos re-

cursos naturaes que os seus vizinhos mas por confinar

com elles. Neila, por exemplo, ha menos pobres que

em qualquer outro paiz por achar-se ao lado da Ingla-

terra onde o pauperismo multiplica, de maneira incrí-

vel, as suas horrendas devastações.

Mas nem nessa explicação a geographia lhe foi

propicia. A Bélgica confina com a Hollanda protes-

tante, mas as províncias hollandesas limítrofes (o Bra-

bante e o Limburgo) são das regiões mais catholicas

do mundo. A Bélgica limita com a Allemanha protes-

tante, mas os territórios allemães que delia se extre-

mam (Províncias Rhenanas) são das que se conser-

varam mais fieis á antiga fé e ás antigas tradições do

catholicismo . A Bélgica raia ainda com o Luxembur-

go e o Luxemburgo é um estado profundamente catho-

lico. Engana-se pois, uma vez o Snr. Ernesto quan-

do julga que a juxtaposição protestante explica a gran-

desa da Bélgica; engana-se segunda vês e mais redon-

damente quando crê que o catholicismo belga é um
quasi protestantismo. Nenhum povo mais profunda

e mais sinceramente catholico; nenhum mais devoto da

Virgem (os santuários de Nossa Senhora pululam no

pequenino território do rei Alberto), nenhum mais ze-

loso de suas imagens e das relíquias de seus grandes
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santos; nenhum mais assíduo na frequência dos sa-

cramentos ; nenhum mais devotamente submisso ao Pae
commum dos fieis. Vá, Snr. Ernesto, veja, e apren-

da, antes de falar; é o único meio de não maltratar a

verdade . ( 1 )

.

— Ainda, a propósito da Bélgica, julgou o criti-

co pilhar-nos em flagrante delicto de contradição. ''De-

caem os paizes mais tradicionalmente católicos : são

causas naturaes! Aparece um com todas as condições

naturaes a seu favor e progride : é a religião !" p. 363

.

— Mas onde affirmamos que a religião era a causa

do desenvolvimento económico e industrial da Bélgica?

Eis as palavras em que collocámos a questão. "A sua

situação geográfica, a actividade da raça, a riqueza

de suas minas, a fertilidade do solo, (cansas todas de

ordem natural) tudo a talhava para um grande povo

num pequeno território. O catholicismo de súbditos e

governo impediu-lhe porventura o surto do progresso?

E' de ver." IRC, p. 334. Ahi está, em toda a sua cohe-

(1) E' extremamente doloroso ver a caricatura que das magni-
ficências do culto e da vida catholica faz aqui o professor de Curi-

tyba: "Imaginemos um individuo catholico romano morando en-

tre tres protestantes e um livre pensador. Este catholico ha de
necessariamente mandar os seus filhos á escola, pelo simples facto

de ver assim fazerem os seus visinhos. No dia que sair-se com al-

guma milagreira, com alguma relíquia, com alguma "Nossa Senho-
ra da Aparecida," ou quejandas superstições, apiedar-se-ão da sua
credulidade os seus visinhos protestantes, mas o seu visinho livre-

pensador soltar-lhe-á em plena face uma gargalhada. Quando qui-

ser dispender seu dinheiro na compra de alguns ossos de santos,

dalgum pacotinho de "leite da Virgem Maria," dalguma indulgên-
cia ou dalguma benzedura... não lhe faltará quem lhe diga ser

mais proveitoso comprar com esse dinheiro um pão para os seus
filhos. Nem ainda poderá ele frequentar os bordeis, mentir, jurar
com restrições mentaes, etc. cousas justificadas pela moral catho-
lica... provocará escândalo." p. 362. — Sem commentarios. Pa-
rece-nos ouvir a intemperança de linguagem e as acusações inacre-
ditáveis dos primeiros predicantes do século XVI que andavam que-
brando imagens e queimando igrejas em nome do "puro Evange-
lho." Em quatro séculos o protestantismo não aprendeu cousa al-

guma, nem quanto á verdade das doutrinas nem quanto á delica-

deza das expressões. E' triste!
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rencia, a these que desenvolvemos uniformemente em to-

do o nosso estudo. A grandeza económica e industrial

de um povo depende directamente de agentes de ordem
natural; o catholicismo não os suppre onde a natu-

reza é avara; onde é generosa, não lhes impede o des-

envolvimento espontâneo. O Snr. Ernesto citou o
primeiro dos períodos acima para provar que o pheno-

meno tinha a sua explicação em condições naturaes,

omittiu o segundo em que precisávamos a influencia

do factor religioso, para concluir com o epifonema
triunfante que acima transcrevemos. (1).

Irlanda. O Snr. Eduardo Pereira, no seu pa-

rallelo entre paizes protestantes e catholicos, confron-

tára a situação de irlandeses e escoceses para concluir

a superioridade destes sobre aquelles. Era desconhecer

toda a historia da desditosa Irlanda. Lembramos em
resumo algumas paginas do martyrio indizível a que

a Inglaterra submettera por séculos a visinha mais
fraca. "Em nenhum capitulo, replica o Snr. Ernes-
to, se evidenciou no mais alto gráo o método do rev.

Franca de mistificar a Historia." p. 350. Como as-

sim? "Consistiu a sua consumada habilidade em tomar
guerras de indole inteiramente politica como guerras

religiosas, para então culpar os protestantes dos horro-

res delas; fez mais ainda, creditou aos protestantes

crimes de papas e de reis católicos." (2)

.

(1) E' mais uma falsificação visível do pensamento de um autor
que o Snr. Ernesto tem debaixo dos ollios no próprio momento em
que escreve. São 13!

(2) Neste capitulo declara o Snr. Ernesto que "sobre a sua

mesa estão os 25 vols. da Historians, History of the World, edita-

da pelo Times de Londres, obra esta tida e havida, por justos mo-
tivos, como o maior monumento da Historia Universal até hoje pu-
blicado no mundo... E' com as informações dessa fonte autori-

zada que confutaremos as balelas vehiculadas pelo rev. Franca."
p. 350. — Trata-se de uma obra de vulgarisação scientifica, em
que os próprios editores declaram, a principio, resumir os trabalhos

dos historiadores mais autorisados. No tomo XX e no XXI, que
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Dois capítulos de accusação; examinemos um de-

pois do outro, começando pelo segundo.
— Das desventuras da Irlanda são responsáveis

os papas e reis catholicos.

O Papa? Sim; porque Adriano IV, por uma bulia

de 1155 vendeu a Irlanda ao rei da Inglaterra e "per-

mittiu a esse rei que conquistasse a ilha a ferro e fogo,

(1) com todo o seu catolicismo." p. 354.

Antes de tudo, sobre este supposto documento pon-

iificio pairam as mais bem fundadas duvidas de au-

ihenticidade. Já no. século XVII Stephen White e

John Lynch, autor do Cambrcnsis eversus, levanta-

vam as primeiras suspeitas que a critica moderna iria

corroborar. Adversário decidido da genuinidade é o

prof. Thatcher, da universidade de Chicago, nos

seus Estudos sobre Adriano IV. Ferdinando Lot af-

íirma sem mais que se trata de um docume.ito espúrio*

"fabrique après eonp ." Com ef feito, nos manuscri-

tos conhecidos nota-se a ausência da data t da assina-

tura; o primeiro historiador que o pôs em circulação,

tratam da Inglaterra, as principaes autoridades indicadas são Au-
brey, Buckle, Burke, Burnet, Green, Guizot, Hume, Macaulay, L.
Ranke, etc, etc. Como se vê, é um trabalho de simples compila-
ção, sem indicação de fontes primarias, sem nenhuma originalidade

scientifica, sem outra pretensão que pôr ao alcance do publico os
resultados disseminados em muitas obras de mais difficil accesso.

Obra de alta vulgarização destas que tão frequentemente se encon-
tram em todos os géneros na velha Europa. O nosso provinciano,
deslumbrado, proclamou-a infantilmente: "o maior monumento de
Historia Universal até hoje publicado no mundo." Dir-se-ia que o
professor de Curityba nunca entrou numa biblioteca histórica! —
O peior, porém, é que o Snr. Ernesto não soube sequer ler o seu

prodigioso monumento. Para reconstituir a verdade deturpada só

nos serviremos das autoridades por elle mesmo tão emphaticamen-
te preconizadas.

(1) No documento, que o Snr. Ernesto transcreve immediata-
mente lêm-se estas palavras: "permittimos que entre nessa ilha para
alargamento dos limites da Igreja, repreensão dos vicios, correcção
da moral e avançamento da religião de Christo... e salvação do
paiz... esforça-te por incutir nesse povo uma bôa moral..." O
professor exacto traduz e resume estas expressões na permissão de
conquistar o paiz a ferro e fogo!
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Giraldus CambrênisiS goza de reputação que não é

das melhores. Não nos é possível entrar aqui nos porme-

nores de uma discussão critica que iria longe, e qué

não é necessária

.

Trata-se, pelo menos, de um documento duvido*

so. Mas, que fosse authentico! Toda a gente que co-

nhece o direito publico de outras eras sabj como assis-

tia ao suzerano de um estado a faculdade de iransmit-

tir a outrem os seus direitos de suzerania. como de uma
corôa para outra passaram frequentemente territórios

inteiros pelos enlaces matrimoniaes entre princ : pes.

Hoje, estas transferencias íazem-se por conquistas mi-

litares, por oceupações pacificas, ou conchavos entre as

nações que podem. Segue-se, porventura, que a trans-

missão de uma província ou de um estado, feita, se-

gundo as regras do direito internacional vigente de

uma soberania para outra, outorgue a essa a licença de

opprimir, exilar, matar e perseguir de todos os modos
os novos súbditos? Em que direito publico leu o nosso

critico semelhante desconchavo? Daqui ha 4 séculos,

quod Deus avertat ! um governo protestante, implan-

tado no Brasil, entende protestantizar esta terra de

S. Cruz pelos processos clássicos na historia do pro-

testantismo e ainda hoje discretamente preconizados

pelo Snr. Ernesto nE Oijveira. Começa o doloroso

rosário de perseguições, attentados e violências . Os
habitantes do Acre. invictamente fieis ás tradições re-

ligiosas da nação, resistem com valor á violação de

suas consciências . São expoliados, espingardeados,

deportados em massa. De quem a culpa? Talvez do

governo que assim posterga todos os direitos naturaes

e positivos? Não; assim pensam os que costumam mys-

tificar a historia. Os representantes em 2300 da es-

cola critica recentemente fundada pelo professor de

Curityba lerão por outra cartilha. Irão desenterrar das

prateleiras empoadas do Itamaraty o venerando tratado
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dc Petrópolis e das iníquas oppressÕes infligidas aos he-

róicos acreanos pelo governo protestante de 2300 res-

ponsabilizarão. . . o Barão do Rio Branco que em 1903

ao Brasil annexou definitivamente o território outro-

ra litigioso

.

— Ao lado do Papa. são também culpáveis pelos ma-
les da Irlanda, os reis catholicos. Como assim? "Isto

se demonstra | ! ) na Irish History and Irish Character

de Goldwin Smith, onde se lê: "Outra fonte de desgra-

ças (para a Irlanda) foi a disposição da Cristanda-

de no período da Reforma e a terrível guerra religiosa

que se seguiu. A Irlanda tornou-se, então, uma viçtima

das tentativas de Luis XIV, para destruir a religião de

Inglaterra por intermédio dos seus súditos da easa dos

Stuarts". Depois desta citação commenta o Snr. Er-

nesto: ''Fica assim demonstrado ( !!) que os irlande-

ses foram ainda uma vez vitimas dos reis católicos

manobrados já se sabe por quem, seus amigos ursos,

que se serviram desses infelizes como da mão do gato

para destruírem o Protestantismo nascente na Ingla-

terra." p. 356-7.

— Ahi está! Hm Goldwin, uma affirmação vaga,

imprecisa, sem citação de nenhum facto determinado, de

nenhum documento digno de fé; no Snr. ErxKsto outra

aceusação sem provas, visivelmente apaixonada, feita

na vulgaridade de um estilo menos digno. . . Fica as-

sim demonstrado ! !

!

Mas supponhamos real todo o fundamento allu-

dido: tenhamos por certo que as intervenções de Luiz

XIV tenham aggravado a situação Irlandesa. A culpa

é da França ou, ainda mais, do Papa? Uma pobre

nação, fraca, pequena, é expoliada de todos os seus di-

reitos, tratada como nenhum outro povo foi tratado

na historia: (1) na ânsia mais legitima de paz e li-

(1) Para que o leitor tenha presente, em resumo, a dolorosa

hjtftOria da infeliz Irlanda, pedimos queira reler IRC, p. 336-341,
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herdade implora o auxilio de outros povos mais fortes

que talvez lhe possam pôr um termo ao seu insuppor-

tavel martyrio. Ah! o responsável, não é o povo op-

pressor, é a nação que lhe estende a mão amiga ! ! Um
viajante honesto é salteado por um bandido; trava-

se uma luta desigual ; cruza pelo horizonte um guarda

civil; o innocente apita por soccorro; redobram as vio-

lências do malfeitor. A culpa? toda da policia. —
Fica assim demonstrado. . . como creditamos "aos pro-

testantes crimes de papas e reis catholicos!" Isso sim,

que não é mystificar a historia!

Vae mais longe a minha " consumada habili-

dade." Apresentei "guerras de índole inteiramente po-

litica como guerras religiosas."

— Novos equívocos do diligente professor. Que en-

tre Irlanda e Inglaterra haja profundas animosidades

nacionaes, tão antigas quase como as origens modernas
dos dois povos, é o que nem sequer de longe pensamos
em contestar. Mas a estas divergências de ordem so-

cial e politica, veiu a Reforma protestante acrescentar

outras, não menos profundas, de ordem religiosa. A'

oppressão do irlandês por irlandês, seguiu-se a perse-

guição do Irlandês porque catholico. As leis intoleran-

tes e vexatórias impostas pelos poderes ingleses, come-

çaram a distinguir, na própria Irlanda, entre cidadão

e cidadão, favorecendo o irlandês protestante e expro-

ou, com documentação mais rica L. Paul-Dubois, l'Irlande Contem-
poraine e la question d'Irlande. "Estas guerras, escreve elle, são

na realidade guerras de exterminio. Matam-se os irlandezes como
bestas ferns." E lembrando nomes dos principaes agentes do poder
inglês continua: "Nada iguala, no século XVI, a barbaria fria e

prolongada destes logar-tenentes da "bôa rainha Bess," Sussex,

Monntjoy, Raleigh, Pelham, Grey, Carew; os pormenores que nos
subministram os ingleses, como o próprio Carew, Spenser, Holinshed
ou Sir J. Davies, dão arrepios." E tudo isto acontecia quase um
século antes... que Luiz XIV entrasse no scenario da politica eu-

ropéa!! Mas estas questõesinhas incommodas de cronologia, só as

levanta quem gosta de mystificar a historia!
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priando, opprimindo, matando, o irlandês catholico.

O Snr . Ernesto, quando tentou evadir por aquelle sub-

terfúgio ridículo tinha deante dos olhos, o quadro des-

sas leis hediondas. "Um catholico não podia possuir

um cavallo cujo valor passasse de 5 esterlinas e sc um
protestante podesse asseverar que excedia esta som-

ma, era autorizado a apoderar-se do animal, pagando

5 esterlinas (1696); nenhum catholico podia comprar

bens fundiários nem arrendar terreno por mais de 30

annos (1703); se o lucro obtido das terras assim alu-

gadas ultrapassava um terço das entradas, o protes-

tante que o descobrisse podia appropriar-se do exces-

so (1710); morrendo um catholico, se na sua descen-

dência havia algum protestante, este era declarado úni-

co herdeiro dos bens com exclusão de todos os paren-

tes catholicos ainda mais próximos . . . prohibição aos

protestantes de instruir catholicos e a estes de abrir

escolas ou enviar os filhos ao continente em busca de

instrução e sciencia; autorização aos magistrados de

enviar os filhos das famílias catholicas á Inglaterra

para se instruírem nos princípios da Reforma. . . nas

famílias catholicas se a mãe se declarava protestan-

te, o pae perdia o direito de educar catholicamente os

filhos; os sacerdotes fieis, condemnados ao exilio, os

apóstatas, amparados officialmente com honorários

annuaes de 20, 30 e 40 esterlinos ( 1704-1705)
.

" IRC.

p. 339-340.

Nas próprias guerras inspiradas por motivos po-
líticos e nacionalistas, um era o tratamento dos irlan-

deses catholicos, outro o dos protestantes

.

Nos tempos de Isabel (1558-1603): "O domí-
nio absoluto da Irlanda era essencial á segurança de
Isabel; para este fim ella teve. . . depois de 1569 de
sustentar uma guerra constante contra a religião dos
Itabitantes do pais! Estas palavras do historiador ir-

landês bem servem como de chave para toda a historia
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da Irlanda durante o reino de Isabel." E' o que se lê

no
u maior monumento de Hist. Univ. até hoje pu-

blicado no mundo." t. XXI, p. 406.

Nos tempos de JaymE I. (1603-1625) : "Embebi-
do de ideas absolutistas, Jaymk não era para tolerar

dissentimentos religiosos. Em 1605 saiu um decreto de

expulsão dos sacerdotes romanos; seguiu-se-lhe uma
perseguição geral e activa, que, tão longe esteve de

dar resultados, que elles continuaram a af fluir de fóra.

As mais severas leis inglesas contra os leigos catholi-

cos não tinham sido repromulgadas na Irlanda; na au-

sência de leis, lançarão mão de meios illegaes para

constranger á uniformidade. No conjuncto, o protes-

tantismo fez pouco progresso, ainda que o numero dos

colonos protestantes augmentasse .

" Ahi está outro tex-

to que escapou aos olhos distraídos do Snr. Erxksto,

quando manuseava o seu monumento sem par no mun-
do, t. XXI, p. 421.

Tempos de CromwEij, (1649-1650) "Medidas de

grande severidade foram tomadas contra os sacerdotes

catholicos; diz-se, porém, que Cromyvixl tinha gran-

de numero delles a seu serviço, (pie o tinham bem in-

formado. Todas as classes de protestantes foram tole-

rados c Jeremias Taylor pregou sem ser molestado"

t. XXI, p. 425. (1) . Ainda estas palavras se lêm no

(1) O professor paranaense mostra grande interesse em ex-

culpar a Cromwell, das atrocidades praticadas na Irlanda. "Quanto

a Cromwell, o único genuino protestante entre os referidos, ele só

expropriou os bens dos que foram apanhados em armas, em fran-

ca revolta contra a republica. Tinha o direito de fazê-lo? Ninguém
o nega." p. 358. A p. 360: "Na sua mensagem ao Parlamento

inglês dando conta das suas vitorias diz Cromwell: "Não massa-

crei, não destrui, não bani da Irlanda alguém que não fosse apa-

nhado com armas na mão." — Santa ingenuidade! Sobre as grandes

aceusações formuladas contra Cromwell, o testemunho invocado

como decisivo, é o do próprio Cromwell, numa relação official ao

Parlamento!! A historia sabe algo mais. •'Conforme outras rela-

ções feitas por escritores realistas e até parlamentares, a carnificina

não durou só dois dias, mas officiaes, descobertos após 5 ou 6 dias

durante os quaes haviam sido escondidos pela humanidade de alguns
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"maior monumento da Historia" que deveria confu-

tar "as balelas veiculadas pelo rev. Franca."

O Snr. Ernesto tinha deante dos olhos toda aquel-

la legislação penal contra os catholicos; leu todos es-

tes trechos da sua monumental historia em que se vê a

desigualdade de tratamento infligido aos súbditos irlan-

deses, precisamente por causa da diffcrença dc seus

credos. Como explicar então que o escrupuloso pro-

fessor tenha affirmado que eu tomei como guerras re-

ligiosas "guerras de Índole inteiramente politica/"

Não, decididamente o Snr. ErnESTo não mystifica a

historia

!

— Por outra tentativa de coartada procurou o ad-

vogado do protestantismo alliviar o seu cliente das

grandes responsabilidades nas desgraças da Irlanda.

"O anglicanismo em seus primórdios era. por suas

doutrinas e suas praticas essencialmente católico ro-

mano, com uma única diferença: um papa inglês em
vez de um papa romano. O anglicanismo só paulati-

namente aceitou alguns princípios do credo reforma-

do e isso, após intensa lucta. durante vários séculos.

As paginas de Taine, acima transcritas, no-lo mos-

tram claramente. Assim é que os opressores da Ir-

landa eram católicos, tão católicos, como os de Roma

.

E só de tal laia poderiam ter sido as atrocidades des-

critas pelo rev . Franca .

" p . 353-4

.

soldados, foram mortos a sangue frio; e durante a matança, mulhe-
res e creanças tiveram a mesma sorte que os homens em armas"...
"" Cromwell ficou na Irlanda mais de 0 meses, c a guerra não sc

extinguiu ainda por dois anrtos depois de sua partida. De passo,

perguntaremos á vista destes sacerdotes enforcados, destes religiosos

promiscuamente abatidos, que significa o desafio de Cromwell a que

lhe apontem "o exemplo de uni só homem que desde a sua chega-

da a Irlanda, tivesse sido assassinado, destruído ou exilado, sem
estar com armas na mão." t. XX, p. 99, 101. E o Snr. Ernesto
leu estas verdades no "maior monumento da Historia:" e affirmou

o que o leitor acaba de ver!!



CATHOLICISMO E PROTESTANTISMO

A defesa não podia ser mais radical . Pena é que

o Snr. Ernesto tenha em somenos consideração a ca-

pacidade retentiva dos seus leitores. "As paginas de

Taine acima transcritas" dizem cousa bem diversa

da que precisa o nosso advogado para a sua defesa.

Descrevendo-nos a transformação social e religiosa

produzida pela Reforma na Inglaterra, aponta-nos o

historiador francês as suas differentes causas.

"Henrique VIII permitiu a publicação da Biblia

inglesa. A Inglaterra tinha agora o seu livro" (1),

p. 291 — Estamos cm tempos de Henrique VIII

(1509-1547).

"Não basta ter ouvido ao Rei, é necessário res-

ponder-lhe. E a religião não se completa senão quan-

do a prece do povo se vem juntar á revelação de Deus

.

E, assim em 1549, das mãos de Cramer, Pedro Mar-
tir, Bernardo Ochin, e Melanchton, recebeu a Ingla-

terra o seu Livro de Orações/' p. 294 (2). Esta-

mos em tempos de Eduardo VI, em 1549.

"Uma coisa falta ainda para a completa caracte-

rização desta religião viril: o raciocínio humano...
Com Latimer e seus contemporâneos a predica, como
a religião, muda de objecto e de caracter." p. 297 —
"Latimer e seus contemporâneos" viveram sob Henri-

que VIII.

E resumindo a evolução espiritual do povo inglês,

termina Taine : "Nada ha então de admirável em que

(1) Taine engana-se apenas de 250 annOs. Data de 1290 a
tradução inglesa da Biblia. Estas paginas de Taine estão inçadas

de erros históricos, innumeros c palmares; não os analysamos por
nicudo por nos faltar o espaço e sobretudo por não ser necessário.

O leitor da IRC tem nas mãos os documentos originaes, as fontes

de primeira mão, para tirar áquelle trecho, todo o seu effeito de li-

teratura fôfa.

(2) E' interessante como as mais bellas orações louvadas por
Taine são tiradas quase á letra da velha liturgia catholica. Mas para
Taine, que ignorava todas as doutrinas c a historia da Igreja, tudo
é novo, tudo saiu da prodigiosa Reforma, como Minerva da cabeça
de Júpiter.
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com a ascenção de Isabel entrasse a Inglaterra de ve-

las desfraldadas no Protestantismo." p. 303.

A impressão que nos fica das "paginas de Taine

acima transcritas" onde elle "descreve magistralmente

o inicio e a razão de ser da Reforma protestante", pa-

gina 277, é que, separando-se de Roma com Henrique

VIII, a Inglaterra começou a orientar-se para o pro-

testantismo; recebeu a Biblia, renovou a sua religião,

introduziu os grandes elementos de seu progresso so-

cial, e, após, algumas fluctuações, entrou de velas des-

fraldadas no Protestantismo com a ascenção dc Isa-

bel que governou de 1558 a 1603. Eis o de que ainda

se lembravam os leitores não desmemoriados. Ora, a

perseguição contra a Irlanda, as leis atrozes de oppres-

são, e violência contra os catholicos da ilha dos san-

tos, entraram a multiplicar-se justamente no reinado da

"rainha Virgem" e continuam quase ininterruptamen-

te sob os seus sucessores, Jayme I (1603-1625), Car-

los I (1625-1649), Jayme II (1685-1689) Guilher-

me III (1689-1702) etc, etc. (1). A Inglaterra tor-

(1) E' importante frisar, na faina de perseguição contra os

catholicos, não só o papel dos reis protestantes, mas da própria Igre-

ja anglicana. Demos a palavra a William Cobbett: "Foi depois de

Jayme II que o código penal se tornou realmente horrível. E aqui

c da maior impotrancia para a causa da verdade, que encontramos

os verdadeiros autores deste código, a saber o clero da Igreja esta-

belecida. E' cousa que resalta com bastante evidencia de toda a his-

toria desta igreja; mas até ao reino de Jayme II o soberano perten-

cia á religião da Igreja de modo que as perseguições pareciam vir

delle ou delia. Agora, porém, que o rei era pela suavização do có-

digo penal e pela tolerância, viu o mundo quaes eram os persegui-

dores reaes... Jayme II desejava acabar com o código penal (contra
os catholicos); seu desejo era uma tolerância geral. Promulgou
uni decreto suspendendo todas as leis penaes relativas á religião

e assegurando a todos os seus súbditos a liberdade de consciên-
cia. Este foi o seu crime, pelo qual, elle e sua familia foram para
sempre postos á margem. E' o que ninguém pode negar. O clero

da Igreja pôs-se contra elle. Seis bispos apresentaram-lhe uma pe-
tição insolente contra o exercício dessa prerogativa que haviam pos-
suído e exercitado todos os seus predecessores... Elles foram os
mais activos e encarniçados adversários deste rei desventuroso cujo
único delicto real foi querer dar a todos os seus súbditos a liber-
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na-se mais ferozmente perseguida quando entrou "de
velas desfraldadas no Protestantismo

.

" Os reis mais

protestantes são os que precisamente fazem na histo-

ria a figura mais odiosa.

Que fazer? O Snr. Ernesto adopta um alvitre

extremo. Esquece tudo o que transcrevera de Tainê
e. . . muda a historia. A Inglaterra não é protestan-

te; só acceitou paulatinamente alguns princípios re-

formados após "vários séculos" de lucta. (Quantos,

preclaro professor? 4 ou 5?). Os oppressores da Ir-

landa eram catholicos, tão catholicos com os de Roma,
por que só de tal lado poderiam sair as atrocidades co-

nhecidas contra a Irlanda. Queimem-se todos os tra-

tados de historia até hoje conhecidos . Diga-se de ora

avante que Isabel, Jayme I, Guilherme III eram catho-

licos, tão catholicos como os de Roma!
Deante destas affirmações nada ha que respon-

der. O Snr. Ernksto revolucionou toda a escala de

valores conhecidos. A tantas outras descobertas ori-

ginaes no campo da historia, o professor de Curityba

acaba de acrescentar mais esta; é ainda um novo ti-

tulo ás glorias da sua immortalidade!

!

§ 2. Nações protestantes.

Parallelo ao estudo da evolução económica e po-

litica das nações catholicas, esboçamos outrosim uma
analyse semelhante do desenvolvimento dos povos que

se dizem protestantes. Os dois parágrafos se comple-

tavam como duas metades de uma demonstração inte-

gral . A propósito das nações catholicas o Snr. Ernks-

to fez as observações que acabamos de ver ; acerca das

outras calou discretamente.

dadc de consciência." A history of the Protestant Reformation in

England and Irland, c. XV, n. 432-33.
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Ao falar, porém, de Henrique VIII, esboçou al-

gumas tentativas de justificação da intolerância in-

glesa contra os catholicos. Não queremos deixá-las

sem resposta.

Dos seus bons tempos de çatholica, trazia a In-

glaterra, a jovial Inglaterra de outrora, merry Btig-

Iami, com as mais bellas tradições de liberdade, as in-

stituições mais originaes da sua vida social e politica.

A Magna Carta é de 1215, o Parlamento britannico

de 1268.

A Reforma, neste, como em tantos outros pon-

tos, assignalou um regresso lamentável . Com ella es-

tabeleceu-se um regime de tyrannia e de oppressões

que por tres séculos deshonram a historia das liber-

dades inglesas . As leis então votadas e executadas não
fariam má figura ao lado dos edictos imperiaes de

perseguição dos imperadores romanos. O professor de

Curityba procurou laxar o protestantismo dessas res-

ponsabilidades criminosas. As razões allegadas são

dignas de ouvidas.

— Antes de tudo "Henrique VIII nunca foi pro-

testante." p. 304. — Que Henrique VIII não abra-

çasse as doutrinas de Lutero ou de Calvino, de ac-

cordo; que elle não rompesse com a Igreja çatholica e,

pela scisma, não levasse a Inglaterra ao seu protestan-

tismo, nada mais falso. Henrique VIII negou o pri-

mado do Papa, rompeu a unidade visível da Igreja, pi-

lhou os mosteiros e attribuiu-se a plenitude de poder

para dogmatizar e legislar em matéria religiosa. E'

a essência do protestantismo. Foi o que fez Lutero
na Allemanha e Caevino na Suissa. Nos dogmas que

conservou do catholicismo, o rei inglês distancia-se do

frade allemão, como este se extrema do reformador

suisso. Em Londres julgaram bem manter a tran-

substanciação; em Wittemberga, inventou-se a consub-
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stanciação ; Genebra repelliu uma e outra . Nunca os

protestantes conseguiram formular um credo homogé-

neo; a parte positiva de suas crenças varia de chefe

para chefe, de paiz para paiz; no seu elemento nega-

tivo, concordam : ruptura com o centro da unidade

christã, faculdade de cada qual organizar a seu geito

um novo símbolo. Eis o que já se encontra em germe

no reformador inglês. E porque não abraçou Henri-

que VIII as doutrinas protestantes do continente?

Por motivo de ordem pessoal. Quando Lutero rom-

peu com a Igreja, Henrique, ainda catholico, assumiu

uma attitude definida contra o frade revoltado e con-

tra elle escreveu uma obra que lhe mereceu o titulo de

Defensor fidei. Retratar-se agora, não ficava bem. As
mesmas vantagens dos protestantes continentaes — in-

dependência de Roma para todas as liberdades e licen-

ças moraes, e confiscação dos bens dos mosteiros, elle

podia usufrui-los sem a identidade das outras dou-

trinas.

Mais; Henrique VIII não podia deixar de ter

resentimentos profundos contra os chefes do protes-

tantismo allemão que o haviam insultado da maneira

mais atróz. Delle escrevera, Lutero, entre outras

amenidades, esta, de cuja transcrição pedimos vénia ao

leitor: "Este louco, este excremento de porco e de asno,

quer sujar com as suas immundices a corôa do meu
Rei celeste; contra elle é preciso atirar lama e mon-
turo, contra este libertino mentiroso, contra este doudo
rematado." (1). Meeanchton, mais comedido no
tom, porém mais violento nas idéas, aconselhava aber-

tamente o assassínio do rei: "O tirano inglês man-
dou matar Cronwell e quer romper o casamento com

(1) Cfr. Weimar, t. X, II, p. 180 sgs.; p. 227 sgs. O leitor

desculpará esta linguagem desbriada; Lutero é assim. Repugna-nos
frequentemente só o transcrevê-lo.
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Anna Cleves. Tem razão o poeta trágico: nenhum sa-

crifício poderia ser mais agradável aos deuses mie o

de um tirano. Que o Senhor inspire este espirito a

um homem de coração e de energia .

" ( 1 ) . Compreen-
dc-se como Henrique VIII não sentisse nenhum de-

sejo de se inclinar agora deantc das infallibilidades

dogmáticas de innovadores contra os quaes tanto fel

se lhe havia accumulado n'alma. Na sua vaidade, não
quis ser um pedissequo vulgar, aspirou a ser chefe

também elle, na sua ilha, como outros o eram no con-

tinente.

Mas — e a observação é decisiva — não foi Hen-
rique VIII o único a perseguir os catholicos. Já o

deixamos demonstrado; foi precisamente quando a In-

glaterra, com Isabel, "entrou de velas desfraldadas no

protestantismo" que a perseguição se tornou mais cruel,

mais systematica, mais inexorável. O leitor já conhe-

ce o terrivel arsenal de leis fabricado contra os catho-

licos pela intolerância do protestantismo inglês.

Não, atalha o Snr. Ernesto, não é ao protestan-

tismo que cabe esta responsabilidade, é ao anglicanis-

mo; prova é que os protestantes também foram perse-

guidos. "A Egreja protestante tem sido perseguida

na Inglaterra, até mui recente data . . . Basta um exa-

me superficial dessas leis, nas próprias citações fei-

tas, para verificar-se que atingiam tanto aos católi-

cos como aos protestantes que não reconheciam a su-

(1) Corpus Reformai, t. III, p. 1076. Mais tarde, quando
Henrique se separou de Roma, Lutero mudou de clave. No seu

Aviso de 3 de Setembro de 1531, sobre o divorcio de Henrique VIII,
depois de se declarar nitidamente pela indissolubilidade do casamen-
to, accrescenta, para contentar o rei, que, obtida a permissão da

primeira mulher "elle poderia casar com outra rainha a exemplo
dos patriarcas que tiveram varias esposas." Enders, IX, p. 88. Me-
lanchton afina pelo mesmo diapasão: "O rei pode estar tranquillo

em consciência (tutissimum est regi) se tomar uma segunda mulher,
conservando a primeira." E' a saneção official da polygamia!
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premacia da Igreja catholica ( !!) anglicana, os cha-

mados não conformistas .

" p . 309 ( 1 ) .

— Mas foi sempre assim, preclaro professor; o

protestantismo mostrou-se sempre e em toda a parte

intolerante, intolerante com todos, com os catholicos, em
primeiro logar, depois com todos os outros irmãos em
protestar . Mal um chefe ou uma seita se sentiu bem
firmada e com poderes superiores ás demais, entrou

logo a perseguir as rivaes. E' a historia de todo o pro-

testantismo, que lamentamos sinceramente seja um li-

vro fechado com sete sigilos para o seu illustre advo-

gado do Paraná

.

Que homem foi mais intolerante que Li tkro?
Quem aconselhou mais energicamente o emprego da

violência? Não falemos das suas invectivas celebres

contra os catholicos, já amplamente conhecidas. Es-

tamos na guerra dos camponezes que excitados pela

"palavra de Deus" iniciaram a revolução social que
tanto sangue derramou na Allemanha. Lutero exci-

ta os principes a vinganças sangrentas: "desembai-
nhae o sabre, batei, estrangulae o mais que puderdes."
"Foi mister cortar-lhes as orelhas a golpes de arca-

bús afim de que os miolos saltassem pelos ares. A
taes alumnos, tal palmatória." "O asno quer ser ba-

tido; o povo, governado pela força. Deus o sabia, e

por isso não deu aos governos uma cauda de raposa
mas uma espada." (2). Em 1527, escrevia a seu ami-

(1) Não é exacto. Muitas delias só attingiam os catholicos:

1581, pena de morte ao sacerdote que ouvisse confissão; 1585, pena
de morte ou confiscação dos bens contra todo sacerdote, jesuíta ou
seminarista que ousasse permanecer ou entrar em território inglês;

mesma pena contra quem ousasse liospedá-los ou protegê-los; 1677,

catholicos privados do direito de voto; 1688 expulsão de todos os

catholicos do território inglês; 1700, premio de mil esterlinas a

quem prendesse sacerdote ou bispo catholico ou inovasse que havia

celebrado missa. Não é pois "apenas uma que não está nas con-
dições" acima. p. 309.

(2) Weimar, XVIII, 396-397.
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go Spai.atixo: ''Até aqui, numa louca esperança pre-

sumia dos homens algo de sobrehumano, isto é. que ellcs

se pudessem guiar com o Evangelho. Mas a experiên-

cia mostra que, despresando o Evangelho devem ser

constrangidos com a lei e a espada .

" ( 1 )

.

Contra os judeus são as suas expressões inacre-

ditáveis de despreso e violência. "E' um povo obsti-

nado, incrédulo, orgulhoso, perverso, maldito, um cal-

do de iniquidades."' C) seu desejo era atear-lhes fogo

a todas as synagogas e escolas, atirar-lhes enxofre e

pimenta e se nellas se pudesse pôr o fogo do inferno,

melhor . O que não pudesse queimar deveria ser en-

terrado, de modo (pie ninguém lhe pudesse ver os res-

tos. "Eis como se deve agir para honrar a Xosso

Senhor e a christandade inteira : é por estes actos que

se verá se somos sinceramente christãos. Abaixo as

suas casas; tirem-se-lhes todos os livros de oração, o

Talmud e a Bíblia; prohiba-se, sob pena de morte, aos

rabinos de ensinarem; interdiga-se-lhes a usura; ar-

ranquem-lhes das mãos todas as mercadorias, as jóias

de ouro e prata... E se tudo isto ainda não basta,

expulsem-se para o campo como cães damnados." E
terminando a apostrofe: "Fiz o que dependia de mini:

veja cada qual onde está o seu dever; eu fiz o

meu!" (2)

.

Com os seus collegas os sacramentados e zwin-

glianos. não era menor a violência . Já conhecemos
algumas das suas manifestações de rancor . Quando se

tratava de elaborar a confissão de fe de Augsburgo
(1530) BucERO escrevia: "Não se pode imaginar odio

mais implacável, mais atrós e mais cruel de que o que

nos votam os luteranos." A respeito de Melaxchtox,
em carta de 17 de Julho: "Acabo de ouvir que esta

(1) Enders, VI, 6.

(2) Erl. XXXII, pP . 217, 233-36, 252-4; 259-60.
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noite Felipe escreveu a alguém: não é possível resti-

tuir a paz á Allemanha senão mandando-nos á morte.'"

( 1 )
. Quando os zwinglianos, derrotados pelos catho-

licos, foram por estes tratados com moderação e to-

lerância, Lutero deplorou-o: "A bem dizer, a victo-

ria dos suissos sobre os zwinglianos não nos deve ale-

grar muito; não vale a pena enaltecê-la tanto, porque
os catholicos toleram a crença zwingliana como elles

a chamam, e não condemnam heresia tão manifesta;

ao lado da própria fé que declaram infallivel, suppor-

tam outra, o que evidentemente deve consolar e con-

firmar os sacramentados." (2)

.

Na Suissa, mesmo regime. Na intolerância. Cal-
vino não se deixa vencer por Lutero. Apenas se foi

firmando em Genebra o seu poder, saiu logo uma "Con-
fissão de fé" "laquelle tous bourgeois et habitants de

Genêve et subjetz du pays doyvent jurer de garder et

tenir." As doutrinas de Calvino condensadas em sym-
bolo são impostas a todos os genebrinos "sob juramen-

to." Quase todos se submetem, alguns reagem. Aos
recalcitrantes notifica o Conselho que "se não quise-

rem jurar a reforma ils aient á vider la ville et aillent

demeurer autre part oú ils vivront á leur plaiser."

Calvinismo ou exílio. Que o diga BoesEc: discordou

da doutrina da predestinação do mestre; enxovia, des-

terro. Em Genebra, escreve um erudito calvinista con-

temporâneo: "é o Conselho que approva a confissão

de fé, que ordena e recolhe as adhesões, é o secreta-

rio do Conselho que sobe ao púlpito de S. Pedro para

exigir o juramento; os cidadãos que o não quiserem

prestar serão punidos com o exilio." (3)

.

(1) "Nihil potest fingi Lutheranorum odio implacabilius, nihil

aeque atrox et dirum." Z-winglii, Opera, XIII, 459-473; "Audio hac

nocte Philippum scripsisse cuidam: non posse pacem restitui Germa-
niae nisi nobis internecioni datis." Brugger, Zeitschrift fucr Kir-

chengeschichte, t. IV, p. 623, n. 3.

(2) De Wette, IV, 349.

(3) E. Doumergue, Jean Calvin, t. II, p. 237.
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Na esteira aberta pelos primeiros reformadores

navegaram os discípulos, dignos emulos das primeiras

tradições. Por toda a parte, o protestantismo implan-

tou-se pela violência e as seitas vão destronando umas
ás outras, a poder de exílios e mortes. Um ou outro

exemplo

.

Em 1583 sobe JoÃo Casimiro, calvinista, ao go-

verno do Palatinado, luterano. Em outros tempos, os

discípulos de Lutero haviam carregado a mão sobre

os de Calvino. Agora "abria-se outro capitulo." Os
pastores residentes foram expulsos, mais de cem pre-

dicantes tiveram que expatriar-se ; na universidade os

antigos theologos foram demitidos e substituídos por

outros, partidários da confissão triunfante. Como os

eleitores da Saxonia e do Brandeburgo recriminassem

a JoÃo Casimiro os seus rigores excessivos, respon-

deu-lhes o administrador que não fizera senão expul-

sar um bando de indignos exploradores, blasfemado-

res, ímpios, homens, quasi todos, pelos seus costumes

execráveis e doutrinas falsas, incapazes de prestarem

a menor utilidade á Igreja de Deus; todos esses " far-

santes, entumescidos de orgulho, cupidos, ambiciosos,

egoístas, bêbados" arruinavam a disciplina christã e

escandalizavam as suas ovelhas pelos sfcus excessos

gastronómicos, pela sua paixão do jogo, da dansa e

do luxo . ( 1 ) .

Frederico IV, eleitor Palatino, que, constrangi-

do pelo seu tutor, abraçou, ainda creança, o calvinismo,

resolveu mais tarde "dotar o seu paiz, o seu povo, e,

se fôra possível a christandade inteira, da única dou-

trina orthodoxa do reformador francês." Os meios

foram naturalmente os mais enérgicos e efficazes.

Neumark, luterana, foi submetida pelas armas em
1592 e teve que acolher um presidente calvinista, im-

(1) A. Kluckhohn, Die Ehe des Pfalzgrafan Iohann Casimir
mit Elisabeth von Saxen, Munchen, 1874, p. 147-148.
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posto. Em Tirschenreuth, o logar tenente Valentim

Windsheim ameaçara os habitantes, que recalcitra-

vam "de ir convertê-los á frente de um exercito de

lansquenetes
.

" As violências de palavras e de factos

multiplicaram-se em scenas vergonhosas de ferocida-

de e depravação. "Os calvinistas, escrevia Alberto
d'Helbach, capellão do conde luterano de Simmern,
não cessam de tratar os nossos de canibaes, vampiros,

comedores de Deus, cyclopes, pelagianos, guardas de

porcos, cães, epicureus, etc
.

" ( 1 )

.

No Hesse-Cassel, o calvinismo entrou a ser reli-

gião de estado quando o landgrave Mauricio, depois

de o abraçar (1604) "se sentiu levado a participar aos

seus súbditos a própria felicidade." "Tenho direito,

declarara elle aos predicantes luteranos, de exercer em
minhas terras o poder episcopal . . . meus predecesso-

res regularam as coisas religiosas conforme a pala-

vra de Deus; o poder que elles exercitaram também
eu, por minha vez, o possuo." E citava a Escritura

(os reis de Israel, Ezechias, etc). Os "poderes epis-

copaes" entraram logo em acção. No Alto-Hesse 60

predicantes refractários foram exilados. Para a se-

nhoria de Smalkalde, onde se esboçava uma resistên-

cia mais organizada, foram enviados 2.000 soldados

e 6 peças de artilharia. Destruição das imagens, de-

vastação dos templos, multas, reféns, torturas levaram

a bom termo "a reforma," em nome do livre exa-

me. (2)

Um dia é da caça, outro, do caçador. Hontem
os calvinistas; hoje os luteranos. Que o diga o chan-

celler Krêll, a quem, pouco antes de sua morte, o pre-

dicante Nicolau Blum recriminava de haver falsifi-

(1) Reus trepidans, p. 61. Lembra-se o Snr. Ernesto da sua
admirável "uniformidade doutrina!."?

(2) H. Heppe, Einfuehrung der Verbesserungspunkte in Hes-
sen von 1604-1610, Cassei, 1849, pp. 133-154.
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cado a Bíblia de Lutero e ter tido "a intenção perver-

sa de introduzir secretamente no Eleitorado todas as

subtilezas venenosas de Calvino." Krell foi executa-

tado em Dresden a 9 de Outubro de 1601. Na espa-

da que o decapitou lia-se esta inscrição: "desconfia

dos calvinistas Dr . N . Krell
.

" Neste dia lúgubre um
discípulo de Lutero parafraseou assim o Psalmo 2:

"Eu disse aos luteranos: vós sois os meus filhos; eu

não gerei os calvinistas e os quebrarei com sceptro de

ferro" (1). O eleitor Christiano II exigiu então de

todos os seus súbditos, leigos ou ecclesiasticos, um ju-

ramento em que declaravam "ficar firmemente adhe-

rentes á pura doutrina do Formulário da Concórdia,

nada empreender contra ella, em segredo ou em pu-

blico, e, no caso de descobrir em outros a velleidade

de passar ao papismo ou ao calvinismo, manifestá-lo

immediatamente ao eleitor, sem se deixar intimidar

por nenhuma ameaça, receber suas ordens e pôr-se ás

suas disposições
.

"

Ao ler a defesa do Snr. Ernesto poderia ainda

o leitor ser levado a crer que a perseguição dos catho-

licos na Inglaterra foi um caso isolado e excepcional,

explicável, segundo o engenheiro curitybano, pelo ca-

racter catholico conservado pelo anglicanismo que ape-

nas substituiu ao papa romano, um papa inglês . Não
se poderia fazer mais violência á historia . O protes-

tantismo foi sempre e em toda a parte de uma intole-

rância violenta e aggressiva. A perseguição aos catho-

licos esteve, durante séculos, na ordem do dia de to-

dos os estados que adheriram á Reforma. Citemos

apenas um ou outro facto dos innumeraveis que bas-

tariam para encher volumes. Iremos escolhendo não

nos primeiros annos que se seguiam á revolta religio-

sa : todos sabem com que fúria iconoclasta foram então

(1) Strobel, Neue Beytraege zur Literatur, Besonders des se-

chzehnten Iahrhundert, Nuremberg, 1790-1794, t. V, p. 401.
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perseguidos os catholicos, devastadas as saus igrejas,

confiscados os seus bens. Recuaremos de cerca de um
século para encontrarmos a perseguição e a intolerân-

cia systematizadas em regulamentações jurídicas.

Na Escócia presbyteriana, em principios do sé-

culo XVII era severamente prohibido alugar casa a

quem fosse suspeito de catholico; tres cidadãos de

Edinburgo, por haverem hospedado a um sacerdote

foram condemnados á morte, mas a sentença não foi

executada; João Logan pagou com 5.000 esterlinas o

"delicto" de ouvir missa; quem houvesse commettido

o mesmo crime no extrangeiro perdia para si e para

os seus herdeiros todos os bens que passavam para a

Corôa. Em 1615 João Ogilvie, por ser sacerdote e

jesuíta, foi executado em Glascow.

Na Dinamarca, Colen, sacerdote catholico, foi em
1624 expulso do paiz e um negociante que o havia aco-

lhido em sua casa, justiçado. Um decreto real de

18 de Fevereiro do mesmo anno prohibia a todos os

sacerdotes e religiosos a estadia no paiz, sob pena de

morte . Assim se implantou e se defendeu na Dinamar-

ca a religião do livre exame

.

Na Hollanda renovavam-se periodicamente as dis-

posições legaes contra os catholicos. A luteranos e

calvinistas, anglicanos e anabaptistas reconhecia-se o

direito a exercício publico do próprio culto; aos hol-

landeses fieis á religião dos seus paes, não. Em 1612

os Estados Geraes expediram decretos contra a acti-

vidade dos ecclesiasticos e a frequência de escolas ca-

tholicas; aos officios públicos era, em quase toda a

parte vedado o accesso aos catholicos. Quando os cal-

vinistas que triumpharam no synodo de Dordrecht su-

biram ao poder os antigos edictos penaes contra os

catholicos foram renovados e aggravados. A 26 de

Fevereiro de 1622 fechava-se a entrada na Hollanda

a qualquer ecclesiastico extrangeiro e prohibia-se, sob
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as mais severas multas o culto catholico, ainda de

caracter privado. Este edicto foi renovado em 1624,

em 1629 e ainda em 1641 . Em Utrech prohibia-se

sob pena de 50 florins o antigo costume de pôr-sc um
rosário nas mãos dos defunctos; em 1644 foi vedado

ás senhoras catholicas que não tinham filhos fazer

testamento. Que regime liberal para propagar e de-

fender uma religião cujo principio era o direito indivi-

dual ao livre exame!

Tal é a historia do protestantismo; se não nos

minguara o espaço continuaríamos a citar factos so-

bre factos; não é a documentação que nos falta. Por
toda a parte, a Reforma se implantou com a violência,

violência contra os catholicos, violência de uma seita

contra as outras. Quando, portanto, o Snr. Ernesto
accusa o anglicanismo de perseguir os não conformis-

tas e não ser, por isso, protestantismo, engana-se; o

facto inglês é apenas mais um capitulo de uma his-

toria geral . ( 1 ) . Em nome do livre exame não con-

formistas foram vexados na Inglaterra como na Suis-

sa, na Allemanha como na Suécia e na Hollanda

.

* — Citáramos entre outras leis inglesas de oppres-

são a que obrigava os súbditos a reconhecer a supre-

macia espiritual da rainha. — "Essa lei, retruca o

critico, attingiu muito mais profundamente aos protes-

tantes que jámais reconheceram a supremacia espiri-

tual de alguém que não fosse Jesus Christo." p. 309.

E na pag. anterior: "Os protestantes fieis ao manda-
mento de J. C. : Dae a Cesar o que é de Cesar e a

Deus o que é de Deus!. . . negavam-lhe (ao Rei) pe-

remptoriamente qualquer direito de intervir nos nego-

(1) O que se fazia na Inglaterra era explicitamente appro-
vado no continente. A 22 de Outubro de 1548 escrevia Calvino ao
duque de Somerset, então regente, que lhe incumbia o dever de ex-

terminar com a espada todos os que se oppusessem ao estabeleci-

mento da nova Igreja. Opera, XXIII, p. 81.
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cios do reino de J. C. cujo unico cabeça é o Divino
Espirito Santo .

"

Ou o professor de Curityba ignora de todo em
todo a historia e a doutrina do Protestantismo ou abu-

sa indignamente da bôa fé dos seus leitores. O que
fizeram immediatamente os protestantes por toda a

parte foi crear o seu papa fardado, entregando aos

príncipes o báculo e dando a Cesar-Pontifice o do-

minio das consciências

.

Lutero, a João Príncipe Eleitor da Saxonia:

"Agora que no principado de V. A. cessaram a coa-

cção e a autoridade do papa. . a vós como a chefe su-

premo incumbe o dever de regulamentar também todas

estas cousas ."
( 1 )

.

Meeanchton : "Os príncipes piedosos não só de-

vem fundar escolas mas também escolher a doutrina . .

.

com autoridade certa e firme. Nelles e na Igreja re-

quer Deus esta diligencia
.

" Ao senado de Humburgo,
em 1550: "E' certíssimo que pertence ás attribuições

do Senado que a Igreja seja bem ensinada (recte do-

ceatur) e que se não espalhem dissídios." (2)

.

Jurieu : "E' certo que os príncipes são os che-

fes natos da igreja christã, senhores assim da religião

como do estado." Para resolver as eternas controvér-

sias entre as seitas alvitra que: "os theologos falem

como advogados, os políticos ouçam e julguem sob a

autoridade dos príncipes." (3) .

Knox, um dos chefes reformadores da Escócia

:

"Ao magistrado civil compete de modo especial a or-

denação e reforma da Religião." (4) .

E "os protestantes nunca reconheceram a supre-

(1) De Wette, III, p. 136.

(2) Corpus Reíormat. XI, 328; VII, 66ó.

(3) Ver estas e outras citações em Bossuet, Hist. des varia-

tions, addit. ao liv. XIV.
(4) Westminster Review, t. LIV, p. 453.
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macia espiritual de ninguém que não fosse Jesus

Christo!!"

Os factos responderam aos ensinamentos dos

grandes chefes. "E' incontestável, confessa Jurieu,
que a reforma foi feita pelo poder dos príncipes. As-
sim, em Genebra, foi o Senado; em outras partes da

Suissa, o Grande Conselho; na Hollanda, os Estados-

Geraes; na Suécia, Dinamarca, Inglaterra, Escócia,

foram os reis e os parlamentos .

" ( 1 ) . A segunda

confissão de fé da Escócia leva por titulo: Confissão

geral da verdadeira fé christã segundo a palavra de

Deus e as actas do nosso Parlamento. — E os pro-

testantes "fieis ao mandamento de J. C. dae a Cesar

etc. negavam peremptoriamente etc."!!

Passemos aos mais officiaes entre os documen-

tos protestantes : ás suas confissões de fé

.

Confissão Helvética posterior (1562), art. XXX:
"Ensinamos que o cuidado da religião pertence antes

de tudo ao magistrado santo. Que elle tenha nas suas

mãos a palavra de Deus."
Confissão hungarica (1562), art. XXXII: "nada

deve estar mais a peito dos magistrados christãos do
que ter a Igreja constituída segundo a palavra de

Deus, e defender e vingar-lhe a autoridade contra os

que a desprezam e perturbam .

"

Confissão escocesa (1560), art. XXIV: "Affir-

mamos que o dever principal dos reis, príncipes e ou-

tros magistrados é conservar a religião pura e puri-

ficá-la de suas manchas, quando adulterada. Não só

para conservar a ordem civil senão também para a

defesa da religião foram elles instituídos
.

"

Confissão de Westminster (1647) c. XX. n. 4.

Os que publicarem ou defenderem opiniões que "são

(1) Cfr. Alzog, Universalgeschichte der christlichen Kirche,
Mainz, 1860, p. 841. O leitor que desejar mais promenores e do-
cumentos pode reler IRC, 221-226

;
255-259.
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destructivas da ordem e paz externa que Christo es-

tabeleceu na sua Igreja, podem ser legalmente chama-
dos a juízo e contra elles se poderá proceder com as

censuras da Igreja e o poder do magistrado civil." (1)

.

E "os protestantes jamais reconheceram a supre-

macia espiritual de ninguém .

" !

!

Como explicar no Snr. Ernesto esta affirmação

tão em contraste com os ensinamentos dos paes da Re-

forma, da historia do protestantismo e de suas formu-

las officiaes de fé!! Não ha nenhuha desculpa para o

prof. de Curityba. Todos estes e muitos outros do-

cumentos já se haviam citado na IRC. O advogado do

protestantismo leu-os, calou-os e . . . repetiu a affir-

mação. Ainda uma vez, chamamos a attenção do leitor

sereno para estes processos de polemica visivelmente

sectária. Não se procura a verdade, não se levam em
consideração desapaixonada os argumentos adduzidos,

não se toma conhecimento dos factos mais indiscuti-

velmente averiguados e allegados. Affirma-se, afíir-

ma-se, affirma-se, o que é falso, o que é demonstra-

damente falso, o que é conhecidamente falso . . . por-

que assim o exigem os interesses que se defendem.

Eternizam-se as discussões e a verdade fica deses-

peradamente immolada aos preconceitos de seita.

— Por ultimo, desculpa o Snr. Ernesto o rigor

das leis inglesas porque "só differem pela sua benigni-

dade excessiva das que foram promulgadas pelos papas

contra os protestantes." p. 311. — E pouco depois

reproduz alguns cânones do 4.° Concilio lateranense.

(1215) . Já estava tardando uma tirada sobre a Inqui-

(1) E. F. K. M,ueller, Die Bekenntnisschriften der reformier-

ten Kirche in authentischen Texte, Leipzig, 1903, pp. 220, 447;

261-2; 586-7; 835. E' a colleção authentica das confissões das igre-

jas reformadas.



NAÇÕES PROTESTANTES 248

sição, "accessorio gasto da tragi-comedia do fanatis-

mo anticlerical
.

" ( 1 )

.

Neste assumpto o professor discorre com a inno-

cencia de quem ignora tudo o que se escreveu até hoje

sobre o argumento. Elie não conhece os albigen-

ses, destruidores de toda a ordem social e civil, anar-

quistas violentos e incendiários, contra os quaes fo-

ram promulgados estes decretos (Cfr. IRC. p. 155);
elle ignora toda a constituição social da idade media,

o direito penal então vigente, o papel das autoridades

civis e das ecclesiasticas . Tudo isto é historia e dou-

trina. O que elle quer é reunir meia-duzia de accusa-

ções para desfazer no leitor a impressão inevitavel-

mente dolorosa da legislação do protestantismo inglês

e não inglês. — Se é necessário mesmo falsificar a

chronologia e romancear a historia, elle não hesita

.

S. Fernando, rei de Espanha apparece-nos carregan-

do lenha e assoprando fogo nas fogueiras da Inquisi-

ção, provavelmente para queimar mais depressa o mi-

lhão de protestantes; Luiz VIII, rei da França, é ele-

vado ás honras dos altares; S. Pio V, que foi Papa
nos fins do século XVI, convoca o concilio de Narbo-

na em 1235, e os decretos do concilio de Latrão cm
1215 são adduzidos em prova da "benignidade exces-

siva das leis que foram promulgadas pelos papas con-

tra os protestantes" !!

Não teria sido muito mais proveitoso para a po-

lemica que o Snr. Ernesto tivesse encarado com mais

sinceridade as 35 paginas consagradas á evolução das

nações protestantes? Aí mostramos como, sob o catho-

licismo se haviam formado estes grandes povos. Dos
seus bons tempos de catholica trouxe a Inglaterra, as

suas instituições mais liberaes, as suas grandes uni-

versidades, as suas melhores tradições. O protestan-

(1) E. Prado, Collectaneas, S. Paulo, 1906, t. IV, p. 225.
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tismo abriu nella um parenthese odioso de intolerân-

cia, oppressão e tyrannia de que só, aos poucos, ao

cabo de tres séculos conseguiu convalecer

.

A Allemanha era a primeira nação da Europa
nos fins do sec. XV. Agricultura, commercio, indus-

tria, instrucção, tudo nella florescia admiravelmente.

Veiu a Reforma, começou o despotismo, a discórdia

civil, a decadência de toda a vida económica, indus-

trial e intellectual . Também aqui, sobre a grande na-

ção de outrora, dividida, dilacerada e convulsa, fez o

protestantismo pesar as dolorosas consequências de

suas devastações por mais de duzentos annos.

Nos Paizes Escandinavos — Suécia, Noruega e

Dinamarca — mesma paralysia ou retrocesso do mo-

vimento civilizador. A tyrannia dos soberanos, a es-

cravidão das classes populares, a divisão e desharmo-

nia civil acompanharam a passagem para o protes-

tantismo .

Eis o effeito, constante e geral, da Reforma nos

paizes que a abraçaram. Demonstramo-lo amplamen-

te (IRC, 342-378) com a historia na mão. Esquecer

tudo isto, envolvendo esta verdade num grande sophis-

raa de omissão, para diluir panegyricos ao progresso

económico das nações anglo-saxonicas no século XIX,
é explorar a inconsciência dos leitores na maior parte

irreflectidos e desapparelhados para as grandes analy-

ses históricas. O progresso dos povos protestantes nos

tempos modernos é devido a causas extrínsecas á sua

religião. Indicamo-las por meudo no outro livro; so-

bre uma delias apenas chamamos agora a attenção.

A prosperidade económica dos povos foi condicionada

no século passado pela machina de vapor e a activida-

de triunfadora da machina pelo preço e abundância

do combustível. Os povos ricos em jazidas carboní-

feras acharam-se em situação singularmente favorável

de desenvolvimento industrial . Catholicos ou protestan-



XAÇÕES PROTESTAXTES 213

tes tomaram naturalmente o passo sobre os concur-

rentes menos dotados pela natureza. Foi a Inglaterra

protestante e foi a França (nordeste) catholica; foi

na Allemanha a Renania catholica ao lado da Saxo-

nia protestante. Foram a catholica Bélgica, a catho-

lica Tcheco-Slovaquia que não cederam no desenvol-

vimento das industrias á Escócia presbyteriana . Em
todo este progresso, nenhuma influencia dos credos re-

ligiosos; simples consequência económica do jogo es-

pontâneo de factores naturaes. Os progressos recen-

tes de electro-dynamica vão permittindo substituir na

acção dos maquinismos a energia hidro-electrica á ca-

lorifera. E ahi está, em nossos dias, a Itália catho-

lica, desprovida de minas de carvão mas rica de que-

das dagua, a conquistar rapidamente um dos primei-

ros logares entre os maiores países industriaes do

mundo

.

— E' este esquecimento das causas mais obvias

da prosperidade económica dos povos que sugere ain-

da ao Snr. Ernesto as mesquinhas observações da

p. 364: "Se o rev. Franca tivesse se lembrado de

comparar o Brasil com os Estados Unidos . . . todos os

factores naturaes capazes de explicar a superioridade

de um povo sobre outro, são, no Brasil, mais favo-

ráveis a nós do que a eles . . . Nós com todos os fa-

ctores naturaes mais por nós que por eles, e ainda,

com a extraordinária vantagem de sermos mais inteli-

gentes ( !
! ) porque não apresentamos um desenvolvi-

mento relativo egual senão porque a religião católi-

ca romana tem amesquinhado com crendices e supersti-

ções a mentalidade brasileira?" — Numa palavra, o
Brasil é naturalmente mais rico e mais intelligente

que a America do Norte; se não se desenvolveu tanto

é porque somos catholicos, e os norte americanos, pro-

testantes .
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Se lêramos este parallelo superficialissimo sob a
penna de um jornalista sem responsabilidades, não nos
maravilháramos; mas assignado por um engenheiro,

que se diz lente numa faculdade superior do país, é

de pasmar!

Tome uma carta geográfica, preclaro professor;

esqueça o seu protestantismo e observemos.

A primeira differença, capital para a civilisação

de um povo, é que o território norte americano se es-

tende de oceano a oceano; o trabalho de colonização

e utilisação do solo poude ser atacado simultaneamen-

te dos dois extremos, estimulado pelo commercio aqui

com a Europa, ali com a Asia. No Brasil, o mar só

nos banha a fronteira oriental; a grande serra que

para logo se eleva difficultou extraordinariamente a

penetração para o interior. As nossas cidades ren-

dilharam a costa; a população distribuiu-se por uma
estreita faixa marítima; e quase todo o immenso terri-

tório pátrio, por falta de commercio possível, ficou e fi-

cará ainda, por largo tempo, quase despovoado e inex-

plorado .

Mais. Toda a gente conhece a relação entre a ex-

tensão das linhas da costa de um paiz e o seu des-

envolvimento económico. Africa, o mais atrazado dos

continentes, conta apenas 1 kilometro de costa para

1420 kilometros quadrados de terra. Lapparent of-

ferece-nos a seguinte tabela comparativa. Por um ki-

lometro de costa

:

Kilometros de território

Africa

Asia

America do Sul .

Austrália

America do Norte

Europa

1420

763

689

534

407

289
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Emquanto os Estados-Unidos vêm immediatamen-

te após a Europa, a America do Sul só leva vantagem á

Africa e á Asia. Se no continente sul-americano dis-

tinguirmos o Brasil (7920 kms. de costa, 8.307.218
kms. 2 de area) encontraremos para cada km. de costa

uma superfície de 1 .048 kms. 2
, o que nos colloca no pe-

núltimo logar, superior apenas ao do continente negro,

e incomparavelmente abaixo da posição norte america-

na. (1).

Passe agora, professor, a observar as coordena-

das geográficas. O immenso território da Republica

do Norte está na zona temperada; a quase totalidade

do brasileiro, na zona tórrida. O que representa o cli-

ma na beleza e saúde da raça, na capacidade de tra-

balho, na resistência á fadiga, no espirito dc iniciati-

va, sabem-no todos os hygienistas e sociólogos, exce-

pto o Snr. Ernesto Luiz.

Outro passo. A civilização americana não é au-

tochtona; é uma civilização de empréstimo, importa-

da do Velho Mundo. Ora, a distancia que separa os

Estados-Unidos da Europa é, pelo menos, duas vezes

menor que a que medeia entre o Brasil e os grandes

focos da cultura antiga. Rapidez e economia nas com-

municações muito mais favoráveis aos do Norte. Por

essa circunstancia e, mais, pela semelhança do clima,

as grandes correntes immigratorias dirigiram-se de

preferencia para a pátria do dollar. De 1840 a 1914

mais de 30 milhões de europeus desembarcaram nos

portos norte americanos . Era o braço do homem indis-

pensável para valorizar as riquezas brutas da nature-

za. Entre estas riquezas, muito superiores ás nossas

(2), salientamos as jazidas de carvão de pedra e de

(1) Cfr. E. Prado, Collectaneas, t. IV.

(2) Já se foi o tempo em que um patriotismo ingénuo e pue-

ril decantava as opulências da nossa natureza em dithyrambos de
arrojo anda !uz: E' o melhor paiz do mundo! é o mais rico do
planeta! — A sciencia fria da vida económica já reduziu muitos des-
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petróleo, cuja influencia preponderante no desenvolvi-

mento económico, acabamos ha pouco de assignalar

.

E ahi está, como, não um estudo profundo, mas
uma simples inspecção de um mapa, põe por terra to-

dos os castellos de carta do professor curitybano. A
sua economia politica, atacada de um daltonismo in-

curável, não viu nenhuma destas differenças capitães,

e escreveu muito despachada: "todos os factores na-

turaes capazes de explicar a superioridade de um
povo . . . são mais favoráveis a nós do que a eles

.

"

O único factor decisivo, foi aos seus olhos, o religio-

so. Os Estados-Unidos, neste ponto, são como toda

a gente sabe, a maior babel que conhece o mundo.
Nesta confusão inextricável ha, ao lado de 20 milhões

de catholicos, uns 30 milhões de protestantes, divididos

e subdivididos em dezenas e centenas de seitasinhas di-

versas, cada qual com o seu credo, o seu culto, a sua

organização ecclesiastica differente. Eis o grande fa-

ctor, o único factor da civilização norte americana!!

E que foi o que, neste esplendor de cultura, mais

impressionou o protestante brasileiro? Estará lembra-

do o leitor como o Snr. Napoleão Roussel (Cfr.

IRC. p. 303), para provar a superioridade da Escócia

sobre a Irlanda, pôs-se numa aldeia a contar o numero
dos talheres e dos candieiros, dos gansos e das peruas.

Ernesto Luiz é mais moderno. Em 1928, escreve elle,

havia nos E. U. : "18 milhões de banheiras, 15 milhões

de ferros eléctricos de engomar, 5 milhões de maquinas

de lavar roupa, 5 milhões de ventiladores eléctricos, 5

milhões de fogareiros eléctricos, 755 mil refrigeradores

eléctricos." p. 364. — Bemaventurado o povo protes-

tante! O protestantismo lhe multiplica logo os auto-

móveis e telefonios, as banheiras e os ferros de en-

ses enthusiasmos infantis ás suas justas proporções. Cfr. E. Prado,

Collectaneas, IV, p. 134 e sgs. O Snr. Ernesto Luiz ainda está na

fase dos idyllios pre-scientificos.
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gomar!! Creio que não é precisamente este o objecto

do sermão da montanha

.

Deslembrado pelas grandes cifras norte-america-

nas, porque o illustre professor não levantou um pouco

mais alto a sua attenção? Porque não contou os sui-

cídios? São poucos os paizes que levam a palma ao

coefficiente norte americano. Porque não enumerou

os divórcios? São 200.000 cada anno. Nenhum povo

da christandade pode competir com o da republica es-

treitada no numero de lares desmantelados pela infideli-

dade conjugal, pela deserção de um dos cônjuges, pelas

injurias e sevicias graves. Porque não estudou a de-

linquência geral e, sobretudo, a criminalidade infantil?

Também aqui as cifras avultam em proporções edifican-

tes. Para estudar a influencia do factor religioso não

teria sido este um domínio mais favorável que o das

banheiras e dos ventiladores? Assim não o julgou, na

sua alta prudência, o illustre advogado do christianis-

mo "puramente evangélico." Que a família se desag-

gregue numa dissolução alarmante, que o numero dos

indivíduos a terminar, num acto de desespero, uma
existência sem finalidade e sem energia, que entre as

gerações a subir se multipliquem os candidatos á de-

linquência, são nonadas desprezíveis. Ha muitos au-

tomóveis? ha muitos telefonios? O protestantismo não

se preoccupa de outra cousa

.



CAPITULO II

A Igreja e a instrucção .

Depois da prosperidade económica e da grandeza
politica, a cultura intellectual . As benemerencias incon-

testáveis da Igreja neste importante domínio, a immen-
sa perturbação e decadência dos estudos occasionadas

pela Reforma, estudámo-las amplamente em 40 pagi-

nas, onde, em logar de affirmações e declamações, ce-

demos a palavra á voz dos factos e dos documentos
contemporâneos de irrecusável autoridade

.

A este extenso capitulo o Snr . Ernesto Luiz re-

plicou, como era bem em tempos de crise: com gran-

de parcimonia. Duas paginas e não mais (367-368).

Mas neste pequeno espaço não lhe faltou a habilidade

rara de inserir uma meia dúzia de falsidades

.

"Nada mais fácil ao rev. Franca do que demons-

trar que na Edade Media só a Igreja de Roma en-

sinava." p. 367. Ainda bem; não favorecia a igno-

rância. Mas pequeno merecimento é este aos olhos do

professor, "porque também quasi só ela aprendia."

E como argumento lá vem a citaçãosinha de um artigo

da Revue des Deux Mondes em que o Visconde de G.

d'Avenel "explica amplamente este facto." "Sabe-se

que na Edade Media os homens da Egreja eram os úni-

cos a ensinar e quasi os únicos a aprender. Destinados

aos clérigos e não a todos — não se cuidava de minis-

trá-la aos irmãos conversos, obreiros agrícolas das aba-

dias, a cultura intelectual por tal forma conservou esse
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cunho de exclusividade que o filho d'um servo não po:

dia pretendê-la. ..""Ena verdade, acrescenta por sua

conta e risco o nosso critico, ir á escola era o mesmo
que ingressar na clericatura .

" p . 367

.

Numa palavra, só o clero sabia; só elle apprendia,

só elle ensinava . Supponhamos por um instante que

fosse verdade. Que inferir dahi contra a Igreja? Não
era mais uma prova de sua benemerência no domi i >

do progresso intellectual ? Numa época em que os p.

-

vos recem-saidos da barbaria não presavam senão a

força bruta e a habilidade no manejo das armas, a Igre-

ja, com a sua influencia, com o exemplo de seus mi-

nistros, teria conservado bem alto o prestigio da in

telligencia. Nos presbyterios e nos mosteiros se con-

servavam os preciosos tesouros da antiguidade e se per-

petuavam as tradições do magistério que augmenta e

transmite o património da cultura humana. Por este

titulo teria a Igreja merecido menos da civilização mo-

derna?

Mas o facto é historicamente falso. Affirmando-o

o Snr. Ernesto, ainda uma vez, assumiu a grave res-

ponsabilidade de quem contesta a verdade conhecida

como tal

.

Em todas as escolas, addidas ás catedraes ou aos

mosteiros, havia duas subdivisões franqueadas respe-

ctivamente aos clérigos e aos seculares. A legislação

ecclesiastica de toda a idade media insiste sobre a ne-

cessidade de facilitar e diffundir a instrucção. No sé-

culo VIII, Tkodolfo, bispo de Orleans, baixava o se-

guinte decreto: "Os sacerdotes mantenham escolas nas

aldeias e nos campos; e se qualquer (quislibet) dos

fieis lhes quiser confiar os seus filhos para apprender

as letras não os deixem de receber e instruir . . . nem
por isso exijam salário ou recebam recompensa algu-

ma . .
." ( 1 ) . Este decreto foi adoptado, palavra por

(iy~Sirmond
(
Concilia Galliae, II, 215.
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palavra, pelos regulamentos ecclesiasticos da Inglater-

ra. E quase todos os concílios da época reproduzem

estas ou outras leis semelhantes concernentes á diffu-

são do ensino popular. Lembremos os de Aix-la-Cha-

pelle (789), Thionville (805) Moguncia (813), Paris

(829), Meaux (845), Paris (846), Valencia (855).

O Concilio de Saponnière ordena em 859 que "se fun-

dem em toda a parte escolas publicas, ubicumque con-

stituantur scholae publicae . " ( 1 ) . Leis universaes re-

forçavam para toda a Igreja os decretos dos bispos,

dos synodos diocesanos e dos concílios particulares.

Eugénio II escrevia: "E' preciso esforçar-se por es-

tabelecer professores capazes de ensinar as artes libe-

racs e o dogma catholico em todos os bispados e em
todas as parochias." (2). O concilio ecuménico de La-

trão, em 1179 assim legislava no seu cânon 18 para a

Igreja universal: "Ordenamos que em todas as igre-

jas cathedraes se proveja um beneficio conveniente a

vim mestre, encarregado de ensinar gratuitamente aos

clérigos dessa igreja e a todos os alumnos pobres." (3)

.

— Leu bem, professor, esta legislação da Igreja? —
Ensino para todos — ricos e pobres, clérigos e leigos;

ensino gratuito; ensino distribuído por toda a parte,

nos bispados e nas parochias, nas cidades, nas aldeias

e nos campos, e isto em tempos em que a invenção da

imprensa ainda não havia facilitado extraordinariamen-

te a transmissão dos conhecimentos humanos ! Como
entender que o Snr. Ernesto, conhecendo estes do-

cumentos (já citados quase todos na IRC.) ousasse

escrever que "ir á escola era o mesmo que ingressar

(1) Concilia (Ed. Labbe), VIII, 674.

(2) Annales Ordinis S. Benedicti, II, p. 505.

(3) Mansi, Conciliorum Collectio, XXII, 227-228. A abbadia

de Salzburgo, para frisar a gratuidade do ensino que nella 8e admi-

nistrava, mandara gravar na entrada este verso: Discere si cupis,

grátis quod quaeris, habebis. (ML. t. Cl, p. 757).
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na clericatura?" Como admitir esta resistência obsti-

nada e impenitente á luz da verdade?

Continuemos a observar os factos. Ahi ficam as

leis; vejamos as realizações. São magnificas. A Igre-

ja inundara a Europa de estabelecimentos de ensino.

Ao lado de cada igreja, uma escola; todo o centro de

piedade era ao mesmo tempo um fóco de irradiação in-

tellectual . "A antiga França não contava menos de

60.000 escolas (poucas mais conta a moderna): cada

cidade tinha seus grupos escolares como se diz em Pa-

ris, cada parochia, seu pedagogo, seu nmgister, como se

diz no Norte. No século XIII todos os camponeses da

Normandia sabiam ler e escrever. . . Antes de 89 não

havia menos de 19 cidades universitárias para onde af-

fluiam numerosos alumnos. Os nobres não menos que

os plebeus não eram hostis ao saber e ás letras ... O
ensino publico era muito florescente na idade media.

A guerra de 100 annos e as guerras de religião lhe

deram um golpe fatal
.

" ( 1 ) . Attendeu bem o Snr

.

Ernesto? ensino publico muito florescente ; 60.000

escolas; todos os camponeses sabiam ler e escrever; e

esta admirável organização dos bons tempos medie-

vaes, desmantelada pelas guerras que se seguiram á

scisão religiosa do protestantismo.

Passemos á Allemanha . "O catholicismo enchera

a Allemanha como o resto da Europa, de escolas popu-

lares; decretara que o clero admittisse nessas escolas

os filhos dos servos e dos livres; que todo o sacerdote

encarregado de cura das almas exercesse o magistério

ou por si ou por meio de um clérigo; que os bispos nas

suas visitas procurassem abrir escolas onde não exis-

tissem; que o pastor de cada parochia siíbsministrasse

aos pobres o ensino gratuito ... A Igreja catholica fi-

(1) Ch. Louandre, Les études historiques en France depuis la

?uerre, na Revue des Deux Mondes. 15 Janv. 1877, p. 452-3.
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zera mais. Antecipando o pensamento de S. João Ba-

tista de la SallE, os discípulos de Gerardo von
Groote ensinavam aos pobres a ler e escrever, a re-

ligião e as artes mecânicas. Dos Paizes Baixos onde

havia sido fundada a Ordem, levaram estes irmãos no

século XIV a luz da sciencia e da caridade a ambas as

margens do Rheno, á Westphalia, á Saxonia, á Pome-
rania, á Prússia e á Silesia. No mesmo tempo, os mos-
teiros de religiosas subministravam ás filhas do povo

as professoras que a Reforma lhes havia de tirar . . .

Destarte o catholicismo havia lançado a pedra angular

do ensino, constituindo assim para o povo como para

os literatos a base da civilização germânica ." (1)

.

Rendu alludiu ha pouco ás escolas fundadas pelos

"Irmãos da vida commum" de Gerardo von Grootk;

a actividade desses beneméritos educadores, animados

e protegidos pelos papas Eugénio IV, Pio II, Sixto IV
e pelo celebre Cardeal Nicoeau de Cusa, manifesta-

se com evidencia no grande numero de alumnos que

affluíam ás suas escolas. Em Zwolle oscilavam entre

800 e 1000; em Alkmaar eram 900; em Herzogen-

busch 1200; em Daventer, lá pelo anno 1500, elevaram-

se a 2.200. (2). Sob o papado, escrevia Lutero: "o
demónio havia estendido as suas rêdes por meio dos

mosteiros e das escolas de tal maneira que sem um mi-

lagre de Deus não era possível que delias escapasse uma

creança
.

"

Os estudos históricos mais recentes não tem fei-

to senão confirmar e documentar mais ricamente essas

conclusões. PaulsEn, professor em Berlim e o mais

(1) E. Rendu, De 1'éducation populaire dans 1'Allemagne du

Nord, Paris, 1855, p. 6-7.

(2) Delprat, Die Bruederschaft der gemeinsamen Lebens, Leip-

zig, 1840, pp. 32, 37, 47. Em Magdeburgo e Eizenach Lutero fre-

quentara estas escolas gratuitas.
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abalisado historiador protestante da pedagogia allemã:

"Pôde affirmar-se, escreve, que, no fim da idade media,

cada cidade que não fosse muito pequena tinha uma ou
mais escolas . Xas cidades maiores encontra-se um
grande numero delias, ecclesiasticas ou civis, umas ao

lado das outras; nos antigos bispados, como Colónia,

Worms, Strassburgo, Hildesheim predominam as es-

colas catedraes e monachaes ; nas novas grandes cida-

des burguesas como Burnberg, Hamburgo, Lubeck são

mais numerosas as municipiaes
.

" Pouco antes escre-

vera : que os últimos séculos da idade media não são de

decadência, "mas, pelo contrario, um período de pode-

roso surto da civilização em todos os domínios ; ver-

dade que, em nenhum delles, se deixa ver mais claro que

no campo da instrucção publica
.

" ( 1 )

.

Multiplicavam-se as escolas e a Igreja urgia o

dever das famílias de bem educarem os filhos. Num
catecismo, escrito em baixo allemão e impresso em
1470 (o leitor está lembrado que para o Snr. ERNES-

TO foram os protestantes que inventaram a imprensa!),

lê-se, entre outras cousas, no capitulo dos deveres dos

paes: "Devem mandar-se os filhos bem cedo á escola

de mestres conceituados para (pie sejam formados ao

respeito, não apprendam cousas indignas na rua e não

commettam peccado." (2) .

Com este zelo, não é de maravilhar a diffusão

da cultura popular na Allemanha antes do protestan-

tismo. Apenas inventada a imprensa, as edições dos

bons livros se foram multiplicando e a avidez da lei-

tura accentuando-se de dia para dia. "Em nossos

tempos, lê-se no Guia d'alma, toda a gente quer ler e

escrever; o que, em se tratando de bons livros, é bom

(1) Fr. Paulsen, Geschichte des gelchrten Unterrichts, Leipzig,

1919, t. I. p. 20-21, p. 17.

(Z) Janssen, Geschichte des deutschen Volkes, t. I, c. II.
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e louvável." "Só no território de Utrecht, escrevia,

João Buch reformador catholico do século XV
(1479), ha mais de 100 associações livres de Irmãs e

Beguinas que possuem um numero considerável de li-

vros allemães, (estamos nos primeiros dias da impren-

sa!) e os lêm todos os dias, em particular, ou, em co-

mum, no refeitório." "Os nobres do nosso paiz, bem
como a gente do povo, homens e mulheres, tem muitos

livros onde lêem e estudam." "Em Zwolle, Zutphen e

Daventer, por toda a parte, nas cidades e nas aldeãs,

leem-se e ouvem ler-se livros allemães." "Em Win-
desheim e em outros conventos já havia nesta época

bibliotecas allemãs populares, á disposição de to-

dos." (1).

Estas bibliotecas multiplicam-se em todo o paiz

e não deixa de ser interessante investigar a origem po-

pular de muitas delias. Em Xantem, é um mestre car-

pinteiro, Matheus Hoethof, que deixa a sua casa e

jardim a uma associação de Irmãos "para que, com o

dinheiro apurado, comprem bons livros christaos que

possam ser úteis ás almas dos leitores; e estes devem
rezar pela pobre alma do doador." Um oleiro de Fran-

coforte sobre o Meno dá a somma de 335 florins de

ouro para a biblioteca do convento dos Carmelitas

"afim de que esta biblioteca contribua para a gloria

de Deus, de sua santa Mãe, para a utilidade de todos,

e para que os livros sejam conservados com honra."

(1477). Em Ulm, desde 1450, uma família burguesa

funda uma biblioteca para a cidade, a primeira deste

género na Allemanha. (2) .

Com razão, pois, escreve Paulsen: "Na idade

(1) J. Buschius, Liber reformationis monasteriorum quorumdam
Saxoniae, in Leibnitzii, Script. Rer. Brunschw. Hannoverae, 1710,

p. 926; K. Grube, Johannes Busch, Freib. i. B. 1881, p. 163.

(2) Cfr. Janssen, t. I, c. III.
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media a cultura foi popular. Todos tinham uma lín-

gua, uma fé, uma poesia, uma Igreja, uma arte."

Veiu a Reforma com a violência destruidora de

um immenso cataclysma social. "O diruantur dos arti-

gos de Smalcada, esta palavra barbara e cruel, sôa

como o martello dos demolidores onde quer que pene-

tre a Reforma .

" ( 1 ) . Demolição de igrejas, pilhagem

de mosteiros, destruição de imagens, expulsão de re-

ligiosos, devastação, saque e morte foi o fúnebre cor-

tejo que acompanhou a implantação do protestantismo

em toda a parte . Se com a profunda convulsão soffreu

a vida relgiosa, moral e económica, não menos desor-

ganizada ficou a instrucção popular. Os testemunhos

contemporâneos são unanimes. "As escolas vão caindo

em completa ruina," "já não se cuida de aprender

cousa alguma;" "deixam perecer as escolas" "faltam

sacerdotes e escolas" para a educação dos pobres. "Os
homens do povo afastam-se das escolas e retiram de

todo, os seus filhos dos estudos
.

" São expressões de

Lutero e, semelhantes a estas, encontram-se inúmeras

outras em todos os seus contemporâneos e correligioná-

rios. (2)

.

Esta triste situação de decadência intellectual con-

tinuou e aggravou-se por séculos. Quase duzentos annos

após o advento da Reforma, nos fins do século XVII,
escreve PaulsEn: "as universidades allemãs cairam

no mais baixo estado que ainda se viu na estima publi-

ca e na influencia sobre a vida espirtual do povo al-

lemão." (3).

(1) Pierre Charles, La Robe sans couture, Bruges, 1923, pag.
133. Dos collegios de cónegos e cenóbios que não pudessem ser

convertidos em uns tantos usos, diziam estes artigos que "se aban-
donassem depois de devastados ou se destruíssem, vasta deseran-

tur aut diruantur." Muehler, Symb. Buecher, p. 306.

(2) O leitor poderá rele-los na IRC. 400-413.

(3) Paulsen, Die deutschen Universitaeten und das Universi-

taetsstudium, Berlim, 1902, p. 49-50.
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O professor de Curityba, que não podia deixar

de ter lido todos os documentos coevos (que citamos)

de uma eloquência incontestável, deixou-os na sombra

de um silencio culpado para af firmar aos seus leitores,

contra a verdade conhecida, que em Lutero e Calvino
repontavam "as origens da cultura moderna que o Pro-

testantismo nobremente mantém na vanguarda da ci-

vilização contemporânea." p. 368 (1). Com um ho-

mem assim, é possível uma discussão sincera?

— Com a affirmação acima lança o Snr. Er-

nesto a ponte para os tempos modernos. "O quadro

seguinte, escreve elle, fala por si e dispensa qualquer

comentário: (p. 368):

Analfabetos

.

Europa %
Allemanha 0,05

Dinamarca 0,2

Suécia 0,2

Suissa 0,3

Hollanda 0,8

Escócia 1,6

Inglaterra 1,0

Bélgica 7,9

França 14,1

Áustria 18,7

Itália 37,0

Espanha 58,7

Portugal 68,9

Rússia 69,0

America %
E. Unidos 7,7

Canadá 1 1 ,0

Terra Nova .... 35,2

Uruguav 39,8

Cuba 43,4

Chile 49,9

Argentina 54,4

Porto Rico 66,5

México 70,7

Columbia 73,0

Costa Rica 80,2

Bolivia 82,9

Brasil 85,2

(1) E' admirável este protestantismo. A elle sc deve a cultura

moderna; a elle, a invenção da imprensa (!!); a elle, a forma re-

publicana na Suissa (!!). Mais! "se alguém entrar no vale dos glo-

riosos Valdenses, cujas tradições protestantes remontam aos dias

I
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O Snr. Ernesto julgou que este quadro "dispen-

sava qualquer comentário." O noviço mais leigo em
matéria de estatística dirá pelo contrario que poucos

quadros estatísticos exigem tantos commentarios . An-

tes de tudo, qual a fonte em que foram hauridas estas

cifras? Não se nos diz. Esta exigência elementar em
qualquer trabalho serio e absolutamente indispensável

num escrito de índole polemica, foi de todo descura-

da. Não duvidamos da sinceridade do illustre profes-

sor, mas ir ás fontes é um direito e em consultá-las

immediatamente nunca se perde tempo.

Mais. A que anno se referem aquellas percenta-

gens? São todas do mesmo período e portanto equipa-

ráveis? ou, pelo contrario, pertencem a épocas diffe-

rentes e compara-se o Brasil de 1870 com os Estados

Unidos de 1930, a França de 1880 com a Hollanda

de 1910? Não no-lo diz o Snr. Ernesto, e esta omis-

são é profundamente deplorável num engenheiro, num
professor de Escola polytechnica ! Dir-se-ia que o il-

lustre profissional nunca manejou estatísticas na sua

vida. Que vale uma estatística sem data?

Mais ainda. O quadro dá-nos as percentagens

dos analphabetos . Percentagens sobre que? sobre a

população total? sobre a população escolar, a come-

çar de 5, 6, 7, 10 ou 15 annos? Também o descaso

desta indicação, que condiciona de modo essencial a

comparabilidade entre os differentes paizes, revela um
escritor inteiramente leigo em matéria de estatística

.

Toda a gente sabe que alguns paizes dão a percenta-

gm dos analphabetos na população total, outros na

população que se suppoe já susceptível de instrução.

O limite minimo desta capacidade não é igualmente ava-

dos apóstolos (!!!) [Porque não a Adão e Eva?] não encontrará
um analphabeto sequer, nem homem, nem mulher, nem creança!!!"

p. 368. Deste passo, os filhos de protestantes brevemente serão
alphabctizados antes de nascer!! Maravilhoso protestantismo!
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liado pelos diíferentes departamentos estatísticos. Ha
estatísticas dos Estados Unidos em que a percentagem

dos que sabem ler é calculada sobre a população de

idade superior a 10 annos; na Europa, de regra, este

limite é mais baixo: 5 annos na França, Portugal, Es-

panha, 6 na Polónia, 7 na Bélgica e na Tchecoslova-

quia. A differença nos resultados é considerável. Um
paiz que conta os analphabetos na população total terá

sempre a sua percentual representada por varias uni-

dades (10 a 12 %) emquanto essa taxa poderá descer

abaixo da unidade nos paizes sufficientemente cultos

em que se toma como termo de comparação a popula-

ção em idade escolar de 5, 8 ou 10 annos para cima.

Assim, por eexmplo, na Hungria a percentagem de

analphabetos em toda a população é de 23 %, na po-

pulação superior a 6 annos, de 15 % . (1)

.

Uma vez, porém, que se descuram todas estas exi-

gências fundamentaes e se nos calam as fontes mys-

teriosas desses números, não nos resta senão recorrer

directamente ás estatísticas officiaes para lhes veri-

ficar, a exactidão. Tomo o Aperçu de la démographie

des divcrs pays du monde, publicado pelo Officio per-

manente do Instituto Internacional de Estatística, com
séde em Haya; infelizmente sobre a instrução as in-

formações não são completas. Dos paizes citados pelo

Snr. Ernesto apenas 4 se encontram mencionados, e

em 3 destes, as cifras adduzidas pelo professor são in-

teiramente falsas. A percentagem relativa á Bélgica

é sensivelmente a mesma. Na Espanha, a percenta-

gem de analphabetos era, em 1920
;
de 46 %, o Snr.

(1) Cír. Annuaire statistiquc hongrois, t. XXXVII, 1929, Bu-

clapest, 1931, p. 341. Assim a Finlândia em 1920 apresentava ape-

nas 1 % de analphabetos, mas estes eram contados, contra o cos-

tume de todos os outros paizes. na população de idade superior a

15 annos. Compreende-se agora o que vale a affirmação do Snr. Er-

nesto: "como todos os outros povos protestantes, a Finlândia não

tem analphabetos." p. 363.
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Ernesto elevou-a para 58 % ; na França, na mesma
data, 9 %, o Snr. Ernesto augmentou-a para 14;

no Chile, a percentagem era de 42 %, o Snr. Ernesto
subiu-a a 49. Augmento de 12 unidades no primeiro

caso ; de 5, no segundo, de 7 no terceiro . ( 1 ) . Abro
o Anuário Statistico Italiano, e encontro para 1921 a

percentagem de 28 % de analphabetos, que o Snr . Er-

nesto eleva de 9 unidades para 37 %. (2) .

Não ha, pois, fiar-nos dos números indicados.

Procuremos outros meios de avaliar a diffusão com-

parada do ensino, e, de passagem, se nos offerecerá,

o ensejo de apontar os vários factores naturaes que

podem contribuir para a diminuição dos analphabetos

sem appelar para o protestantismo. (3).

Numero de alumnos por 1 . 000 habitantes.

E. Unidos 203 Suécia 139

Bélgica 188 Espanha 122

Canadá 185 Japão 114

Hollanda 172 Itália 110

Grã Bretanha 171 Argentina 98

França 161 Uruguay 79

Allemanha 158 Chile 68

Suissa 158 Finlândia 61

Noruega 157 Portugal 59

Dinamarca 155 México 57

Austria-Hungria . . 146

Já começa a desapparecer aquella gradação inva-

riável, visivelmente arranjada para uma apologia do

(1) Aperçu, etc. p. 87.

(2) Annuario Statistico Italiano, A uno 1928, VI, p. 71.

(3) Os dois quadros seguintes são tirados da Estatística da

Instrução, I Parte, Estatística Escolar, Vol. I. pp. CCXX, Rio,

1916. Os dados refcrem-se aos annos de 1907-08, ou immediatamen-
te próximos. Ahi encontrará também o leitor, em longa nota, a in-

dicação das fontes <_>ííiciaes dos differentes paizes de que foram ex-

traídos os dados que utilizamos.
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protestantismo. A crermos nas tabelas do Snr. Eu-
NESTo tanto na Europa como na America, os primei-

ros locares eram todos dos protestantes, os últimos,

sem excepção, dos catholicos. Aqui a catholica Bél-

gica oceupa o primeiro logar da Europa, o segundo,

depois dos Estados-Unidos, muito acima das suas col-

legas protestantes, Suécia, Noruega, Dinamarca, etc.

Acima também destes povos está a França, como a

Áustria está acima da Suécia e a protestante Finlân-

dia desce a um dos últimos logares, depois do Chile

e immediatamente antes de Portugal

.

Encaremos o assumpto sob outro aspecto.

Numero dc escolas por 10.000 habitantes

E • Unidos 30 Hoilanda 11

Suécia 27 AUemanha 10

Itália 24 Argentina 10

França 22 México 9

Bélgica 20 Equador 9

Irlanda 19 Chile 9

Espanha 17 Uruguay 9

Finlândia . 17 Grã Bretanha 8

Dinamarca , . 1C Rússia "

Suissa 16 Japão 6

Portugal 13

Aqui dos 7 primeiros logares, 5 pertencem a pai-

zes catholicos. Este quadro, porém, tem outro valor

instructivo mais importante: mostra-nos de que fact

res naturaes depende a diffusão de um ensino no pa*z.

A AUemanha e a Argentina, por exemplo, têm o mes-

mo numero dc escolas por 10.000 habs. No entanto

enquanto a AUemanha instrue 158 alumnos por 1.000

habitantes, a Argentina, consegue apenas distribuir a

instrucção a 98. E' que a superfície do território alie-
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mão é 6 íy'^^ menor que o argentino, e a densidade

da população quase 40 vezes maior. Para obter o

mo resultado, a republica sul americana deveria des-

pender um esforço financeiro e administrativo muito

maior que o antigo império europeu

.

E ahi temos as causas naturaes da desigualdade

de instrução nas differentes nações. Onde a popula-

ção é mais densa, a alphabetização é mais fácil. Os pai-

zes industriaes levam, neste ponto de vista, grande van-

tagem aos agrícolas : nos grandes centros urbanos, onde

se accumula o operariado, é mais fácil abrir escolas

que disseminá-las pelas populações ruraes, naturalmen-

te mais dispersas e rarefeitas. Appliquem-se estes cri-

térios á distribuição do analphabetismo num e noutro

continente e ver-se-á, talvez sem nenhuma excepção,

que a diffusão popular do ensino é funeção da den-

sidade demographica e da maior ou menor industriali-

zação do povo. E ahi está, porque, de modo geral, ha

menos analphabetos no norte da Europa que no Sul

.

As minas de carvão de pedra industrializaram todos

os povos — catholicos e protestantes —- e permitiram-

lhes com muito menos despezas generalizar a instru-

ção popular . A Tchecoslovaquia. catholica, ( 80 % )

porém mais industrial apresentava em 1920 apenas

7 % de analphabetos enquanto a vizinha Estónia, mais

protestante (76 %) que a Allemanha ou a Hollandà,

contava, na mesma data e nas mesmas condições de

avaliação quase 13 % de illetrados. (1).

A Itália, que até ha poucos annos, era essencial-

mente um paiz agrícola, sem grandes centros urbanos,

mantinha por 10.000 habitantes, um numero de es-

colas (24) muito maior que a Dinamarca (16), a Suis-

sa (16) e a Hollanda (11), mas com resultados, na dif-

fnsão real do ensino, muito inferiores.

(1) Cír. Annuaire statistique hongrois, p. 341.
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O quadro seguinte porá em maior evidencia, o in-

fluxo destes factores. Nelle vemos distribuída pelas

differentes provindas da Itália a percentagem dos es-

posos, que, no acto do casamento, sabiam ler e escre-

ver. (1).

Piemonte

Liguria

Lombardia
Venezia T r i d e n-

tina

Veneto

Venezia Giulia . .

Emilia

Toscana

Marcas

99,06

97,88

99,05

99,69

95,29

90,85

93,96

90,08

83,33

Umbria
Lacio

Abruzzos

Campanha . . .

Puglia

Basilicata

Calábria

Sicilia

Sardenha

82,99

88,67

76,82

74,06

71,85

65,58

61,43

74,70

68,50

As regiões industriaes do norte apresentam uma
percentagem de analphabetos, comparável á dos me-
lhores paizes do mundo. No Piemonte, na Lombar-
dia, na Venezia — os grandes centros da industria

italiana, a taxa dos que não sabem ler não chega a

1 % . Na Toscana, na Umbria e no Lacio — mais

agricolas, — vae crescendo o numero dos ignorantes

do alphabeto, e a sua percentagem attinge as cifras

mais elevadas na Sicilia e na Sardenha, onde a po-

pulação é mais rarefeita e a agricultura, a quasi ex-

clusiva occupação dos habitantes. Que tem que ver

com tudo isto o factor religioso? São, porventura, me-

nos catholicos que os sicilianos, os filhos da Venezia.

da Lombardia ou do Fiemonte?

Outra confirmação não menos interessante. An-

tes que, no século XIX, a machina de vapor e o carvão

de pedra que lhe condiciona a actividade, houvessem

(1) A estatística refere-se ao anno de 1926. Cfr. Annuario
Statistico italiano, p. 71.
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modificado a situação económica dos paizes do Norte

da Europa, eram a Allemanha e a Inglaterra, precisa-

mente quando mais protestantes, que apresentavam, em
relação á França e á Itália um numero maior de anal-

phabetos. Citemos uma estatística interessante de um
zeloso presbyteriano que viajou pelos paizes catholi-

cos no primeiro quartel do século XIX: "'Em todas as

ruas de Roma, a pouca distancia, umas das outras, en-

contram-se escolas primarias para a educação dos me-

ninos da classe media e infima. Roma com uma po-

pulação de 158.678 almas tem 372 escolas primarias,

452 mestres e 14.099 alumnos. Berlim com uma po-

pulação duas vezes maior conta apenas 264 escolas.

Roma possue uma universidade frequentada por 600

estudantes e os Estados do Papa com uma população

de 2 milhões e meio contam 7 universidades. A Prús-

sia protestante conta apenas 7 para uma população

de 14 milhões. O facto que Roma tem pelo menos 100

escolas mais que Berlim, bem que a sua população seja

a metade, basta para dissipar todas as calumnias .

" ( 1
)

.

Eis a differença entre paizes catholicos e protestan-

tes, antes da era do carvão de pedra. Não foi o pro-

testantismo que alphabetizou os povos

!

Para o insinuar aos seus leitores o Snr. Ernesto
esqueceu a influencia natural de outros factores, apa-

gou completamente da lembrança a historia dos dois

séculos que se seguiram immediatamente á Reforma
e falseou as estatísticas contemporâneas. Não é por

estes processos que se costuma defender a verdade!

(1) Laing, Notes of a traveller, Cit. por Haulleville, DelTav-
venire dei popoli cattolici, p. 215-216.
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A Igreja, a Reforma e a morai

Com a moral entramos no domínio da influencia

directa da religião. Não é contando automóveis nem
banheiras que se aprecia a grandeza religiosa de um
povo. Christo, com a sua P>oa Nova, não nos veiu com-

municar o segredo do "conforto;" veiu trazer-nos o

principio de uma vida sobrenatural mais elevada : ego

vèni ut vitam habeant et abundantius habeant. Mais
respeito á consciência, mais grandeza d'alma. mais he-

roismo no soffrimento, mais amor do próximo, mais

temor de Deus, maior fidelidade na pratica dos seus

mandamentos, mais perseverança no cumprimento dos

deveres domésticos e sociaes, eis o campo próprio em
que directamente se exerce a efficacia civilizadora da

vida religiosa. O verdadeiro christianismo achar-se-á

onde houver mais santidade, não onde se contarem

mais dollares nem se armarem mais canhões.

E no entretanto, — quem tal o crera? sobre este

ponto, silencia completamente o advogado paranaense

do protestantismo

!

Havíamos demonstrado que o primeiro effeito da

ruptura religiosa do século XVI foi um desencadea-

mento da mais dissoluta immoralidade . Accumulamos,

umas sobre outras, as citações, citações de autores pro-

testantes e contemporâneos, citações dos próprios pro-

tagonistas da Reforma . "Depois da pregação da nossa

doutrina, escreve Lutero, os homens entregaram-se ao

roubo, á mentira, á impostura, á crápula, á embria-
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guez e a toda espécie de vicios. Expulsamos um de-

mónio e vieram sete priores. Príncipes, senhores, no-

bres, burgueses e agricultores perderam de todo o te-

mor de Deus .

" ( 1 ) . Babylonia, Sodoma e Gomorra,
a corrupção que precedeu o diluvio são os termos de

comparação frequentemente empregados pelos escrito-

res do tempo para descrever a depravação de costumes

entre os novos evangélicos. Vinte paginas (IRC, 439-

458) enchemos de documentos e provas históricas de

primeira mão e ao terminá-las nos comprometemos "a
reconstruir uma e muitas vezes o quadro bosquejado

acima com o mesmo numero de referencias authenti-

cas e contemporâneas." (p. 457). Contestou, por

ventura o Snr. Ernesto, a authenticidade de uma só

das nossas citações? Não. Adduziu um só documen-

to, contemporâneo da época estudada, que pudesse

não digo destruir mas sequer atenuar o effeito desas-

troso daquele côro unisono de vozes a se succederem

como o dobre fúnebre que annunciava á posteridade

o indiscutível fracasso moral da Reforma ? Tão pouco

.

O professor protestante, tão diligente em levantar es-

tatísticas de carvão e petróleo, em contar ventiladores

e fogareiros, emmudeceu sobre este ponto capital

.

E não paramos aqui as nossas investigações. De-
pois de indicarmos as causas de uma rehabilitação par-

cial dos costumes nos povos ' 1 reformados," levamos a

nossa investigação ao estudo parallelo da moralidade

actual entre as nações catholicas e as protestantes.

As estatísticas nos subministravam um instrumento de

observação social mais preciso e rigoroso, e sobretudo,

independente do subjectivismo das apreciações e da

parcialidade na escolha de factos isolados ou particula-

res. O resultado a que chegamos foi, que, em todos

os phenomenos sociaes em que as cifras nos podem

(1) Weimar, XXVIII, 763.
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informar sobre a moralidade de um povo, — nata-

lidade illegitima, divorcio, suicídios — as populações

catholicas, em identidade de outras condições, se avan-

tajam notavelmente ás protestantes. (Cfr., IRC, pag.

459-509)

.

Que oppõe o Snr . Ernesto a toda esta demonstra-

ção de importância capital e decisiva? Nem uma só

pagina! Prevendo talvez o ef feito desastroso que esta

omissão produziria no animo dos seus leitores, termi-

nou o seu prefacio com estas palavras: ''As mentiras

estatísticas, aventadas pelo rev. Franca, terão por

certo muito valor, mas não para nós: acaso não bas-

tará a demonstração de que a maior parte das cita-

ções que passaram pela sua pena sairam com a marca

da fabrica? Eis porque passamos por algumas delas

um tanto sumariamente." p. 20. Neste trechinho de

ouro se desenha todo o perfil moral de um polemista.

De cerca de 500 autores e de 1000 citações
que allegamos no nosso trabalho, o Snr . Ernesto não

provou a falsidade de uma só. Mas é bom que, desde

as primeiras paginas já vá o leitor suggestionado com
"a demonstração (!!) de que a maior parte (!!!) das

citações que passaram pela minha pena sairam com
a marca da fabrica." Os números, porém, são ainda

mais rebeldes, e as estatísticas menos amolgaveis que

as citações. Que fazer? Processo efficacissimo : "pas-

sar por algumas delas um tanto sumariamente ." Mas,

apesar disso, os nossos números são averbados delica-

damente de "mentiras estatísticas." Mentira, profes-

sor? Como o sabe? Verificou-as ? tem provas de sua

falsidade? Então, porque não adduzir estas provas?

Porque dar de "mentiroso" a um autor, e não justifi-

car cabalmente o uso de qualificativo tão pouco parla-

mentar ? Se havia assumpto, sobre o qual a ethica pro-

fissional exigia que se não passasse "um tanto suma-

riamente" era precisamente este.



A IGREJA, A REFORMA E A MORAL 26:)

Mentiras? Não, illustre professor, não são menti-

rosas as estatísticas que citamos. Lá encontrará as

fontes onde as bebemos. Não enfileiramos cifras, ca-

lando-lhes a origem. Haurimo-las das fontes officiaes

publicadas pelos Departamentos estatísticos das diffe-

rentes nações; haurimo-las dos mais conceituados mes-

tres na sciencia, mestres de reputação mundial illibada,

como Oettingen, G. von Mayr, Masaryk, Bertil-

U)n, Krose, etc, etc, que, todos por sua vez, indi-

cam os documentos de origem official dos quaes trans-

creveram os seus quadros. Não, professor, não são

mentiras; são verdades e verdades que duram ainda.

Ha cerca de 10 annos foi escrito o livro a que o Snr

.

teve intenção de replicar. As conclusões, então firma-

das, continuam a ser exactas. Com material inteira-

mente novo, com documentação recente poderíamos re-

fazer toda a demonstração anterior chegando ao mesmo
resultado. Hontem, como hoje, continua a ser verda-

deiro e estatisticamente demonstrável, que, muito maior

entre protestantes que entre catholicos, é o numero de

divórcios, de suicidios, de fraudes conjugaes, etc, etc. O
catholico, nas adversidades da vida, encontra na sua

religião, uma fonte de energias mais profundas, uma
capacidade de resistência mais forte que o protestan-

te. Na fidelidade aos deveres conjugaes, na restricção

artificial da natalidade, a superioridade efficaz da mo-
ral catholica é também de uma evidencia mathematica.

Hoje, todos os povos protestantes, sem excepção de um
só, apresentam um indice de natalidade insufficiente

para lhes conservar a população num nível estacioná-

rio. — Entraram na fase do declínio. E' um facto.

Se a civilização occidental não perecer na immensa ca-

tástrofe de um suicídio criminoso, só o deverá á acção

efficazmente preservadora da Igreja.

Mentiras? não, professor; são verdades, verdades

amargas, verdades que destroem todos os castellos de
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cartas das affirmações inconsistentes da superficial

apologética protestante, verdades destas que se não po-

dem contestar senão passando por ellas "um tanto su-

mariamente" e chamando de "mentiroso" ao adversá-

rio, mas sempre verdades, verdades, verdades

.

Não queremos mal ao professor de Curityba pe-

las amabilidades com que nos mimoseou. A culpa não é

delle, é da causa que defende. Semelhantes processos

de polemica não irritam nem desconsideram um humil-

de mas sincero defensor da Igreja; ao protestantismo,

sim, comprometem-no irremediavelmente.



ANTES DE CONCLUIR

Quatro paginas, antes da conclusão, dedica o

Snr. Ernesto ao "problema religioso no Brasil."

Pouco espaço para tão grande assumpto. Mas nelle

cabem todas as ideas do autor que neste ponto são

poucas e elementares. Afim de protestantisar a Terra

de Santa Cruz, é preciso começar por descatholicizá-la

e para este objectivo não ha meio mais efficaz que uma
intervenção enérgica dos poderes civis na vida religio-

sa da nação. O professor não ousa dizer os seus pla-

nos com clareza, lança mão de circunlóquios, de euphe-

mismos avelludados, affirmando menos nas letras de

fôrma e suggerindo mais nas entrelinhas

.

A principio, uma declaração indispensável: "como
protestante e genuíno discípulo de Calvino somos e

devemos ser propugnadores pela liberdade do pensa-

mento ampla e completa para todos os credos religio-

sos, políticos e sociaes." p. 369. Nesta liberdade "am-
pla e completa," onde ha sombra amiga para todas as

opiniões em todos os domínios, cumpre, porém, abrir

uma excepção grave. "Nem por isso deixamos de re-

conhecer que o Catholicismo romano, em certos paizes,

necessita de ser severamente enquadrado num institu-

to legal." Singular maneira de respeitar as liberdades

alheias! Sob o sol do direito commum, nesta immensa
pátria livre, poderá respirar desafogadamente o pro-

testantismo e . . . quem o protestantismo quiser agra-

ciar com um "pode viver." A Igreja catholica não foi

julgada digna dessa benevolência; entre "todos os cre-

dos religiosos, políticos e sociaes", merecedores indis-
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tintamente do respeito legal não ha logar para a Igre-

ja; a religião que plasmou a nossa nacionalidade, que

se identifica com a historia da nossa formação espiri-

tual e a vida das nossas tradições mais gloriosas, a re-

ligião da quase totalidade dos brasileiros, essa não
pode respirar o ar puro da liberdade de todos. En-
quadrem-na severamente num instituto legal; lancem-

lhe uma camisa de força; peiem-lhe a espontaneidade

dos movimentos, suffoquem-na legalmente numa as-

phyxia lenta e progressiva. E' assim que "os protes-

tantes e genuínos discípulos de Calvino" entendem a

liberdade

.

E qual seria a natureza destas molduras legaes e

severas que deveriam enquadrar a Igreja?

Antes de tudo, guerra ás ordens religiosas. A
Monarchia já havia resolvido extingui-las por "con-

stituírem um perigo nacional." A republica "entregou

todas as suas propriedades nas mãos da Igreja de

Roma .

" — Perdão, professor, não entregou cousa algu-

ma, respeitou apenas os princípios mais comezinhos da

justiça; procedeu como procede todo o governo ho-

nesto que não se apodera do que lhe não pertence.

Vieram depois os frades extrangeiros, "exércitos de

milhares e milhares;" "uma verdadeira nuvem, negra

como a noite, escureceu o Sol e o Ar do Brasil." E
que "fazem aqui estes exércitos extrangeiros? Reco-

lhem as rendas dos immensos patrimónios que lhes fo-

ram doados, esmolam e engordam." p. 370. Nunca
se formulou requisitório mais formidável contra as

instituições religiosas. Verdade histórica dos factos,

sentimentos de direito e de justiça, respeito á fama e

á honra do próximo, tudo converge para fazer da ac-

cusação do protestante uma obra prima de veracida-

de, equidade e delicadeza. E o professor paranaense

çonclue, satisfeito e tolerante: "Não deixa de ser cri-

me gravíssimo abrigar um paiz em seu seio um exer-
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cito de solteirões que nada produzem, e que, nem ao

menos concorrem officialmente (!!) com a sua prole

para a potencialidade da nação; é mais que crime, é

pecado!" p. 370. O leitor que tire as consequências

destas premissas

.

Mas o peior é que esses religiosos ensinam e edu-

cam os brasileiros. Poderá haver crime mais irresga-

tavel? Devem ser brasileiros "os que plasmam e diri-

gem consciências de brasileiros. E' assim no México;

é assim no Japão; e assim deve ser no Brasil
.

" p. 369.

Quanto ao Japão, engana-se o Snr. Ernesto Lá en-

sinam os religiosos como aqui. Jesuítas lá e jesuítas

cá. Em vez do Japão, poderia o professor substituir

a Rússia. Rússia e México: ahi estão dois modelos de

liberdade, de paz, e de grandeza social, dignos de se-

rem imitados pela nossa Republica. "E' assim no Mé-
xico. . . assim deve ser no Brasil."

Entre catholicos não creio, seja grande o prestigio

do Snr. Ernesto; entre os seus correligionários é de

presumir sejam mais acatados os seus pareceres e mais

docilmente seguidas as suas suggestões. Ignora por-

ventura o Snr. Ernesto que existem no Brasil vários

collegios protestantes, dirigidos por estrangeiros, re-

sidentes aqui ou fóra daqui? Ignora que estes mentores

da mocidade brasileira, se acham, muitas vezes, pela

religião, pela raça, pelos interesses económicos e polí-

ticos, em contraste com os mais profundos interesses

da unidade espiritual e da paz e harmonia da família

brasileira? Abrir fogo contra elles, denodado profes-

sor. Immediatamente, um memorial ao governo da

Republica, pedindo sejam incontinente fechados estes

estabelecimentos. "Sejam brasileiros os que plasmam
e dirigem consciências de brasileiros." E' uma ques-

tão de coherencia e de sinceridade de convicções. Co-

mece, pois, pelos seus a sua acção purificadora de xe-

nofobia nacionalista. Quanto aos collegios catholicos,
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as innumeras famílias brasileiras que lhes confiam de
preferencia os seus filhos ahi estão a assegurar-nos

que não constituem "um perigo nacional."

Na sua reacção anticatholica o Snr. Ernesto
atira a barra mais longe. E' preciso que o governo
entre nas suas vistas, "esse problema... é nacional.

E necessita de urgente estudo e solução! Em caso con-

trario, teremos de seguir passo a passo a trilha do Mé-
xico", p. 372. Mais de uma vez se nos agita ante os

olhos o exemplo da infeliz Republica latina do Norte.

Todos estamos ainda lembrados das vergonhosas pa-

ginas com que o despotismo dos seus governos nodoou

a civilização contemporânea. Bispos exilados, sacer-

dotes espingardeados, mulheres e crianças, deportadas,

jovens crucificados; pilhagens, desterros, oppressões

inauditas, execuções sumarias, roubo, carnificina e

morte; parecíamos transportados ás épocas mais tris-

tes da historia. Todo o mundo civilizado execrou, com
os estygmas mais candentes, os excessos de uma ty-

rannia que já se não julgava possível em nossos dias.

O professor de Curityba vê por outro prisma. "O
que ao mundo pareceu uma perseguição religiosa, ou-

tra coisa não era que legitima defesa." p. 372. E
como no Brasil, estamos ameaçados do mesmo perigo,

ou o governo toma a iniciativa da oppressão legal, ou,

num exercício de legitima defesa, "teremos de seguir

passo a passo a trilha do México .

" ( 1 )

.

(1) O clero italiano sobretudo desperta os temores do Snr.

Ernesto. "O Brasil deve lembrar-se de que o clero italiano já não

é o representante apenas de um poder espiritual; mas também o de

um poder politico extrangeiro, que nem sempre poderá ter seus

interesses em concordância com os nossos e ser-nos amigo." p. 371.

— Realmente o perigo é grave e cumpria denunciá-lo á cegueira

dos nossos governos. Estamos sob a ameaça imminente de vermos

amanhã os couraçados do Papa a bombardearem as nossas capi-

tães e as bandeiras pontifícias a tremularem nas nossas alfandegas.

— Outros missionários extrangeiros que aqui vem espargir bíblias e

se abrigam á sombra de um pavilhão imperialista a projectar sua

sombra inquietante sobre todas as nações menos armadas, esses não

impressionam a hyperestesia nacionalista do patriota de Curityba.
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Não se enganou o nosso critico, affirmando que

era pela liberdade de pensamento como "protestante

e genuíno discípulo de Calvino." Por uma admirável

hereditariedade todo o sangue do reformador suisso

corre nas veias do seu admirador curitybano. Calvi-

no entendia de modo bastante original a liberdade de

pensamento. A sua profissão de fé protestante, elle a

impôs cumpulsoriamente e sob juramento, a uma ci-

dade que, poucos annos antes, era toda catholica . Quem
a recusasse jurar, cadeia, exilio. Com Miguel Servet o

respeito do livre exame chegou até ás amabilidades da

fogueira. O protestante brasileiro é um genuíno dis-

cípulo do grande Mestre. Calvino em Genebra, Ca-

lles no México — magnificas perspectivas que no ho-

rizonte das liberdades nacionaes rasga o Snr. Ernes-
to Luiz de Oliveira !



CONCLUSÃO.

Ahi está o livro que a imprensa protestante an-

nunciou ao Brasil como "colossal," "estupendo," "ar-

gumentação fulminante," "uma das mais brilhantes de-

fesas do Evangelho," "o livro mais notável da actua-

lidade."

No ponto de vista da sciencia, nada mais miserá-

vel. Não houve disciplina que não fosse pelo Snr. Er-
nesto maltratada sem dó nem piedade. Geographia e

historia, theologia e exegese, economia politica e esta-

tística sairam doloridas a sangrarem por todos os poros

das deshumanas flagellações que lhes infligiu o criti-

co sem compaixão.

No ponto de vista da moralidade profissional do

polemista, nada mais triste. Nenhum escrúpulo em ca-

lar argumentos, em desrespeitar verdades evidentemen-

te demonstradas, em repetir accusações vitoriosamen-

te rebatidas, em omittir referencias indispensáveis, em
deformar e falsear visível e conscientemente pensa-

mentos dos autores citados. Nenhum respeito aos di-

reitos superiores e intangíveis da verdade. Em vez de

uma critica serena, o libello de um sectarismo apai-

xonado .

Fechemos, desconsolados, este livro infeliz. E fale-

mos aos protestantes como sempre lhes quiséramos fa-

lar, num ambiente de sinceridade completa que nenhu-

ma preoccupação polemica venha perturbar.
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Já lá se vão quatro séculos que o protestantismo,

separando-se da Igreja, rompeu a unidade espiritual

do Occidente. E' tempo de cair a poeira levantada pe-

los primeiros combates e tomarem os contendores

consciência sincera de suas respectivas posições. Ces-

sem os protestantes de repetir as suas velhas accusa-

çÕes demonstradamente falsas; cessem de confundir o

culto dos santos com a idolatria, o governo dos succes-

sores de S. Pedro com a tyrannia de uma vulgar am-
bição humana; cessem de encarar a Igreja catholica

com esta hostilidade intractavel, pouco evangélica e of-

fuscadora das verdades objectivas. Com uma franque-

sa meritória, é o conselho dado recentemente pelo pas-

tor JendErzok, de Lietzen: "Amigos ou inimigos da

Igreja romana, devemos absolutamente apprender a

melhor conhecê-la. Se quiserdes comprehender a es-

sência do catholicismo, comprae um catecismo romano

.

Elie vos mostrará que riquezas espirituaes possue esta

Igreja
.

" ( 1 ) . Outro protestante, Guênther, pastor

adjunto de Oberloessnitz : "Temos muito que tomar

da vida espiritual tão rica do catholicismo romano.

Sem duvida, convém provar tudo conforme o princi-

pio do Evangelho. Mas em face da Igreja romana,

que, enfim de contas, é a nossa Igreja-mãe devemos
conservar a attitude mais irenica." (2) . Esta attitude

pacifica — mais racional e mais christã, — levará a

um conhecimento real da verdadeira Igreja catholica

e fará tombar a barreira de preconceitos levantados pe-

los primeiros ódios e pelas primeiras paixões, que se

não podem eternizar sem detrimento da verdade.

(1) Die Hochkirche, 1921, p. 338.

(2) Ibid. p. 337: "Der roemisch-katholischen gegenueber. .

.

die doch unsere Mutterkirche ist, muessen wir eine klare Irenik

halten." Die Hochkirche, é o órgão de uma nova igreja luterana, a
Alta Igreja, que pretende também reagir (Cfr. Ibid. p. 363) "con-
tra a estreiteza da igreja evangélica de viver só protestando contra
Roma e multiplicando puras negações que não satisfazem a ninguém."
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Conhecimento mais sincero do catholicismo e exa-

me mais leal do protestantismo. Depois de quatrocen-

tos annos a Reforma não fez senão dividir e sepa-

rar. Ahi estão as seitas ás centenas; ahi está a fé

christã mutilada em mil crenças diversas e mutáveis

ao sabor das fraquezas e ignorâncias humanas. Ora,

a unidade de fé é uma condição essencial de uma re-

ligião revelada, una fides; a união da communidade
christã é o desejo supremo de Quem fez da caridade

e do amor o seu grande mandamento: ut sint unum

.

No próprio protestantismo, sentem-no todas as intelli-

gencias mais elevadas, todas as consciências que ainda

não perderam de todo o senso do christianismo . Numa
allocução pronunciada ante a Federação protestante em
Paris, W. Monod, resumindo o espirito da conferen-

cia de Stockolmo, dizia em 1925: "Trata-se de refor-

mar a Reforma, de levar a termo um esforço de con-

centração, de reorganização, trata-se de lutar contra

o anarquismo no sentido próprio por uma volta decisiva

ao principio de ordem e de unidade . . . Numa palavra

é um retorno ao senso do universalismo e da catholi-

cidade ... A Conferencia quis quebrar a corrente cen-

trífuga da dispersão protestante." (1) . Harnack, na

Allemanha, em allocução pronunciada no seu jubileu,

dissera estas palavras graves: "Desde a separação da

Igreja catholica, tornou-se, entre protestantes, muito

fraco o senso de uma confraternização real e efficaz

dos homens pelo Evangelho e o esforço pela realiza-

ção do pensamento: um só pastor, e um só rebanho.

O verdadeiro catholico sente a bençam de uma gran-

de communhão christã muito mais vivamente, o scis-

ma da christandade com muito mais dor, e o dever da

reunião com muito mais intensidade ... O grande

(1) Cfr. H. Monnier, Vers 1'Union des Eglises, Paris, 1926,

p. 78.
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pensamento de que pelo christianismo se ha de recon-

stituir a unidade dos povos não pôde ser substituído

por outros ideaes. Alegramo-nos quando vemos bri-

lhar no mundo dos interesses materiaes um nobre pa-

triotismo. Mas que miserável é o homem que no pa-

triotismo saúda o seu mais alto ideal. . . Com todas as

forças devemos esforçar-nos pela unidade christã dos

homens. . . (que não é) sonho de sonhos mas um ob-

jectivo inseparável do Evangelho. Que estejamos

hoje tão embotados, é uma consequência da nossa se-

paração. . . e só um protestante de vista muito curta

poderá desconhecer que ella não só prejudicou aos nos-

sos adversários mas também a nós .

" ( 1 )

.

E ante este espectáculo de ruinas, de divisões, de

discórdias e de incertezas soffrem as almas verdadei-

ramente christãs. Um grande convertido, descenden-

te de uma das mais nobres famílias de Genebra, pro-

testante desde os tempos de Calvino, notou-o com jus-

teza:
U
E' um facto, já muitas vezes observado, que,

emquanto, no catholicismo, as almas quanto mais sen-

tem a necessidade da religião e da fé tanto mais se con-

firmam na sua fé e melhor pratica a religião, no pro-

testantismo, pelo contrario, a alma, quanto mais eleva-

da, quanto mais inclinada ás cousas espirituaes, tanto

mais soffre e hesita, quanto mais sêde de certeza sen-

te a intelligencia, tanto mais é trabalhada pela du-

vida." (2) .

E a nostalgia da unidade e o desgosto peias inter-

mináveis divisões descem das almas superiores para as

massas que se vão gradualmente afastando das orga-

nizações ecclesiasticas protestantes. Nos Estados-Uni-

(1) A. Harnack, no Internai. Monatschrift fuer Wissenschaft,

Knnst und Technik, Heft, 11, 1917, pp. 1350-1353. Citações como
estas poderíamos colhê-las sem difficuldade em quase todos os pro-

testantes de alma elevada.

(2) Théodore de la Rive, De Genève a Rome, Paris, 1895, Pré-

face, p. XVII.
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dos ha mais de 70 milhões de habitantes que não per-

tencem a nenhuma denominação christã, como por lá

dizem . Na Allemanha, o mal vae-se aggravando de ge-

ração em geração. Quando foi do centenário de
Lutero, confessou-o nestes termos um pastor-chefe

(Hauptpastor) de Hamburgo, o prof. Dr. Hunzin-
ger: "Ha mais de meio século atravessam as igrejas

regionaes evangélicas uma crise que attinge no pre-

sente o seu ponto culminante. Desta crise ha um as-

pecto mais externo, outro interior. Externamente é a

diminuição progressiva da organização ecclesiastica

(Kirchlichkeit é intraduzivel), internamente o afrou-

xamento do caracter confessional
.

" ( 1 ) . Outro per-

sonagem celebre, outrora pregador da corte imperial,

DryandER, define a situação das almas nas igrejas

protestantes, "um grave embrutecimento moral e um
afastamento progressivo da igreja." (2) .

Ora esta situação dolorosa, resultante de um mal

progressivo e irremediável, é a consequência lógica e

histórica do principio fundamental do protestantismo.

Emquanto não houver um centro de unidade, emquan-

to o livre exame individual fôr soberano inappelavel

em matéria de fé, não ha como coibir "a corrente cen-

trífuga da dispersão," nem lutar victoriosamente con-

tra "o anarquismo no sentido próprio." Cumpre re-

formar a Reforma, mas reformá-la radicalmente, vol-

tando ao christianismo tal qual o fundou Christo.

O Salvador prometteu a sua assistência divina

aos apóstolos para que continuassem a pregar até a

consummação dos séculos tudo quanto Elie nos havia

ensinado; assegurou-nos ainda que as portas do in-

ferno não haviam de prevalecer contra a sua Igreja,

(1) Hnnzinger, Deutschland unter Kaiser Wilhelm II, p. 976.

(2) "Eine schwere moralische Verwilderung, eine zunehmende
Entkirchlichung. " Aufgabe der Kirche. Ein Wort in ernster Zeit,

Berlim, 1919, p. 2.
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fiel depositaria incorruptível da fé . Mas para isto deu-

lhe um fundamento indestructivel, levantou-a sobre a

rocha de Pedro. Naquelle momento solemne, em Ce-

sárea de Philippe, ante os olhos do Salvador extasia-

do passavam, umas após outras, as gerações christãs

sequiosas de verdade e de vida, e para que o tesouro

a todos chegasse intacto e puro, todas ellas teriam o

seu Pedro eternamente vivo, a sua rocha, sobre o qual,

descançando a Igreja haveria de vencer os assaltos

dos poderes inferiores. "E ahi temos o sentido pro-

fundo e religioso do facto da determinação de Pedro

para rochedo sobre o qual se deveria construir a Igre-

ja: tu és o Christo, filho de Deus vivo." Fé em Chris-

to, Igreja, Pedro, tudo é solidário. Onde não ha Pe-

dro, onde se denunciou a fidelidade a Pedro, ahi tam-

bém se desmoronou a communhão da fé, e, com a com-

munhão da fé, a própria fé em Jesus Christo. Sem
Rocha, não ha Igreja nem Christo . . . No Christo, a

fonte da vida divina foi aberta uma vez para todas,

a vida cheia de graça e de verdade. Para os povos

como para os indivíduos não poderá haver vida dura-

doura e fecunda que se não venha alimentar nesta vida

divina primordial. No nosso Occidente não pode ha-

ver communhão de espíritos nem unidade de almas que

nesta fonte divina não venha haurir os seus surtos, as

suas aspirações e esperanças. O Christo é, e não po-

derá deixar de ser, o Coração da humanidade, a sua

única e verdadeira pátria. Nelle só, poderá ella encon-

trar o repouso de sua alma. Estamos convencido que

ao Occidente não resta outra alternativa senão a de

desapparecer com a sua civilização — já se ouvem os

prophetas de sua morte — ou regenerar-se nAquelle

que é nossa vida. E só lhe poderá trazer a vida do

Christo a Igreja edificada sobre Pedro por Christo,

porque só ella recebeu a promessa de que as portas

do Inferno não prevaleceriam. Ella só possue o pe-
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nhor da duração, só a ella pertence o futuro . . . Na
agitação que separa, desloca e secca as almas no Occi-

dente só ella é portadora de um ideal commum, de for-

ças religiosas que permittem construir, de energias mo-
raes positivas e de um verdadeiro surto vital. . .

Olhando ao passado ou ao futuro, fóra da Igreja de

Pedro não vemos nenhuma unidade dynamica inter-

na, nenhuma historia seguida e coherente, mas um
emmaranhar-se de acontecimentos sem finalidade, con-

vulsões de um corpo que já não tem alma. Para viver,

precisamos da Igreja .

" ( 1 ) .

Onde estiver a Igreja ahi está Christo; onde es-

tiver Pedro, ahi está a Igreja.

Laus Deo.

(1) K. Adam, Das Wesen des Katholizismus, tr. fr., p. 126-8.
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Divindade de Christo negada por pro-

testantes, 159-160, 278-279.

Espanha, traducção da Biblia, 179 ;
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V. Infallibilidade, Primado

Paulo S. e o primado cie S. Pedro,
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